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 مقدمة
 

ُٔذ ةاهلل ٌَ رشوِر  إن احلٍَس هلل، حنٍُسه، ونعخكيُِّ، ونعخغفُصه، وُك
أُفِعِا، وٌَ ظحئاِت أقٍاجِلا، ٌَ يِٓسه اهلُل فال مغوَّ هل، وٌَ يغيْو فال 

ال هلإ إال اهلل وخَسه ال رشيَم هل، وأشُٓس أن حمًٍسا  ْادَي هُل، وأشُٓس أن
 قتُسه ورظٔهُل.

آل ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 [.201عمران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 [.:]النساء (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

﮲    ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) ے ۓ ۓ

﮼﮽    .[02-00]األحزاب:  (﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

وررَي اهلسي ْسُي ، ۵ فإن أضسق احلسيد نخاب اهلل، أٌا ةكس
، ورشَّ األمِٔر حمسذاحُٓا، ولكَّ حمسذٍث ةسقٌث، ولكَّ ةسقٍث عالىٌث، حمٍٍس 

 ولكَّ عالىٍث يف اجلاِر، وبكُس.
اىكصبيث ٌَ ةني اليغات اكفث؛ تلهٔن ىغًث  اضؽىف اليغثَ  ۵  َفإن اهلل

وٌَ :(   ڳ ڳ ڱ ڱ  گ گ گ ڳ ڳ) لهخاةّ املتني اذلي
 مجًكااىكيٍاء  قييّ قهفأرشف قئم اليغث اىكصبيث قيً اجلدٔ اذلي 

 ورفكا بلجياُّ خىت أوعدٔا أضٔهل، وكٔاقسه، لٔاقسهى حثتحخا، وضٔهلأل
 يف أظئب ٌِؽيق قجيب.ليلايص، وادلاين 
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كطسُت ةٓشا الهخاب ححعري قيً اجلدٔ ليٍتخسئني؛ حلفٍٓٔا كس و
وكس أكرثُت فيّ ٌَ األٌريث، واجلساول، ، ب ربًٓ، وظِث ُبيًٓ نخا

َو  ُٓ   ّ، وحؽتيلّ.فٍٓواتلسريتات خىت يع
ويجتيغ ىؽالب اىكيً أن يٓخٍٔا ةسراظث قيً اجلدٔ اْخٍاٌا نتريا؛ 

ىث أظاظيث يف فًٓ اىلصآن، والعِث فٍٓا ضديدا ةكيًسا قَ اخلؽأ، آألُّ 
  ٓ ِٔ يُع ًَ اجلد ُو ىلع ضاختّ خفَؾ اىلصآن، والعِث والضلو، ةو إنَّ قي

 اجلتٔيث. 
ًٍ  كًل ك  ف» /$[  ـه 402ت ] وكس كال اإلٌام الشافعي  أن  معي

 ًَ ةّ أن ال هلإ إال اهلل،  ه، خىت يشٓسَ ٓسُ ّ جَ ٌا ةيغَ  اىكصِب  ٌَ لعانِ  يخكي
َٔ ا قتسُ وأن حمٍسً  ض فيٍا افُتِ  نصِ ةاذل   اهلل، ويِؽقَ  ةّ نخاَب  ه ورظٔهل، ويخي

 ييّ ٌَ اتلهتريِ ق
ُ
 .«، وغري ذلم، واىتشٓسِ ص ةّ ٌَ اىتعبيِح مِ ، وأ

 الهخاب إىل حٍٓيس، وباةني ىلع اجلدٔ اتلايل/ْشا ْشا، وكس كعٍُج 
 التمهيد، ويشتمل على فصلني:

 ٌتادئ قيً اجلدٔ. اىفطو األول/
 أٍْيث دراظث قيً اجلدٔ. اىفطو اثلاين/

 فصول:  الباب األول: الكالم، ويشتمل على مخسة

ِْ   اىفطو األول/  ث الالكم.يَّ ٌا
 .اللكٍث أُٔاع اىفطو اثلاين/

 أُٔاع اىفكو. اىفطو اثلاىد/
 قالٌات األظٍاء، واألفكال، واحلصوف. اىفطو الصاةف/

                                 
 (.74الرسالة، لؾشافعل، صـ )( اكظر: 1)
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 .اجلهصة، واملكصفث اىفطو اخلامط/
 الباب الثاني: البهاء، واإلعراب، ويشتمل على ثالثة فصول:

 واإلقصاب. اءابلِ خليلث  اىفطو األول/
 أخٔال ابلِاء. اىفطو اثلاين/

 ، وفيّ ٌتدران/اإلقصابأخٔال  اىفطو اثلاىد/
 أخٔال إقصاب اىفكو املغارع. املبشح األٍٚ:

 أخٔال إقصاب األظٍاء. :ايجاْٞاملبشح 
قين، وأن يخلتيّ ٌين، وظائص  الهخاِب أن يصىض ةٓشا  فأظأل اهلل 

 .أقٍايل
ه، أو أاعَن ىلع نرِشه حسريًعا، أو  أن يصىَض قَ ك   نٍا أظأهُل 

َ
َ كصأ ٌَ

 حصمجًث، أو حٔزيًكا.
آةائِا، وأٌٓاحِا، ومشاخيِا، أظأهل ظتداُّ أن يكفٔ قِا، وقَ  نٍا

 ظائص املعيٍني.وأزواجِا، وأوالدُا، و
 

 وكخب
 خالد بن حممود اجلهين

 ْجصيا 6241 ضفص 61
ٔافق  و5/11/2011 امل
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 التنَيد
 الٌ:وفيُ فص

 َباد٨ عًِ ايٓشٛ.الفصل األول: 

أ١ُٖٝ دزاض١ عًِ الفصل الجاىي: 

 ايٓشٛ.
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 الفصل األول:
 مبادئ عله اليحو

 
ًَ  اقيً رمحين اهلل وإياك اقيً يا ؼاىَب اىكيً َْ أراَد أن يخكي  أُّ يجتيغ مل

ا أن يكصَف ٌتادئَّ اىكرشةَ  ًٍ ُر هلاىيت  قي  ٔ ًَ  حُط  يّ،كتَو الرشوِع فذلم اىكي
يف  $[  ـه 6401ت ] انُ ــالطتَّ  يف أةياٍت شكصيثٍ  ْشه املتادئَ ممَ مجف و

  /كٔهلِ 
تَادِ  إِنَّ  ٍَّ َقَشــ يٌَ ُْٔعٔاحلَسي وَ  ــَصهْ ُنــو  َف ٍَ ـــــال ٍَ ًَّ اثلَّ  ــَصهْ ُع ثُ

 ُّ َٔاِعـــــــفْ  نِْعتٌَث َوفَْغيُـ اِرعْ  َوال ًُ الشَّ َساُد ُخْك ٍْ ًُ االْظخِ  َواالْظ
َْ َدرَ  َعائٌِو َوابلَْكُظ ةِابلَْكِظ اْنخىََف مَ  ٌَ فَـــَو َ يَْف َخاَز الرشَّ ٍِ  اى اجلَ

ًِ  أخاَط اىكرشَة  املتادئَ  فٍَ قِيً ْشه َّٔ  ،ةاىكي ٔي وحط مما  اا جيسً رً ره حط
  ْ  حأضيييًث. ّ دراظثً يف دراظخِ  ّ لرلرٔلِ يُ يؤ

ًِ اجلدٔ / َخسي األول املتسأ  /«حكصيفّ» قي
ا يؽيق ىلع قسة ٌكان /غثِ يف الياجلدٔ  َٓ ِْ ٌِ / 
  َّّتَ الش،  ٍِ ُٓ نلٔلم /رووال ٌِ  ،ّ/ زيس حنٔ قٍصو، أي ِشت   .ّريُ و
 نيئ، أي ٌا يعاوي نيئٌع حنٔ / نلٔلموالهٍيث/  ،امللسار.  
 أي جٓث مهثظافصت حنٔ مهثَ / نلٔلم /اجلٓث ،.  
  َك.كطسَ  طسُت أي كَ  حنٔك، حنُٔت / نلٔلم /طساىل  
ُٔ يف اضؽالوَ  كصف ةٓا أخٔال يُ  اىلٔاقس اىيتكيً ةاىْٔ  /ح اىكيٍاءِ اجلد

 وبِاًء.  ،إقصاةًا ات اىكصبيث يف خال حصكيتٓاأوارص اللكٍ
ِٔ  عُ ُعٔ/ َمٔاثلاين املتسأ ًِ اجلد  / قي
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 ِٔ ًِ اجلد ارخالف األخٔال اللكٍات اىكصبيث ٌَ خيد  /مٔعٔع قي
 خال حصكيتٓا.ادلاريث قييٓا يف 

ِٔ  صجٔة ٌَ حكيًاثلٍصة امل/ اثلاىد املتسأ  /قيً اجلد
َْ  ٌَ اثلٍصاِت  ٌِ ةِ  َّٔ صُْج ٍَ  قيً اجلدٔ/ حكيًال

ًُ فَ  -6  واحلسيد اجلتٔي فٍٓا ضديدا. ،اىلصآن الهصيً ٓ
 إدراك إقجاز اىلصآن الهصيً، والٔكٔف ىلع أرساره. -4
 واىكلو، الهخاةثأ قَ رؽ سِ اجلؽق، واحل أقَ رؽ ضياُث اليعانِ  -4

 اىكٍو. أقَ رؽ حواجلٔاراىفًٓ،  أقَ رؽ
ِٔ  ثنعت/ لصاةفا املتسأ  /قيً اجلد

ًُ اجلدٔ يُجَْعُب   .اىكصبيث اىكئمِ  إىلقي
ِٔ  فغو/ خلامطا املتسأ  / قيً اجلد

ِٔ فغيّ  ًُ اجلد ًٌ قي ا إذ ةّ يٍزي الالكم الطديح ٌَ ظليٍّ، جس   قـي
 .ؽأُيفخغح فاكسه ةكرثة اخل، واعٌث اىكصبيث وكأُُٓا األىلعْٔ دِ و

ِٔ  واعف/ عادسلا املتسأ  /قيً اجلد
َؤِل قيً اجلدٔ ْٔ أضٔل واعف  ٔد ادلي  .$ [ْ 11ت ] أةٔ األظ

ِٔد درَو  /وعكّيف عتب وال هل/ يا أةِج ٌا  جىلع اةجخّ، فلاى أنَّ أةا األظ
 أشسي احلّص!.

؟، فلال هلا/ شٓصُ   ص.فَ َض  فـِٓا تعأهل، وتعخفًٓ ٌِّ/ أيي زٌاِن احلص  أشسي
 فلاىج/ يا أةِج إ

ْ
 لم.ٍُا أرربحُم، ولً أظأ

، فلال/ يا أٌري املؤٌِني، ڤفأىت أٌرَي املؤٌِني قٌلَّ ةَ أيب ؼاىب 
ا راىَؽِج اىكجً، وأوشم إن حؽاول قييٓا زٌان أن  ٍَّ ذْتْج ىغُث اىكصب ل
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.  حَؽٍِدوَّ
 فلال هل/ وٌا ذاك؟

، فأمصه خِ فأرربه ررب اةجَ  مًَل  ڤ قٌلي ِّ
َ
ًَ اجلدٔ، وأ قييّ/  أن يغف قي

الكم لكّ ال خيصج قَ اظً، وفكو، وخصف جاء ملكىن، ذً رظً أضٔل قيً ال
اقُ يٓا اجلَّْدٔئن، وفصَّ اجلدٔ لكٓا، فِلَ  ْٔ. 

ًُ عاةفاملتسأ ال ِٔ  / اْظ  /قيً اجلد
 ٌَ أظٍاء قيً اجلدٔ/

 .ٔقيً اجلد 
 .قيً اإلقصاب 

 .كٔاقس اإلقصاب 
َسادُ ثلاٌَا املتسأ ٍْ ِٔ  / اْظخِ  /قيً اجلد

 ًُ ُّ يعخٍسي قي ِٔ ٌادح   ذالذث مطادر/ ٌَاجلد
 .اىلصآن الهصيً -6
 .العِث اجلتٔيث -4
  فطيح الكم اىكصب. -4

ِٔ  ، وحكييًيف حكيً الشارع خكً/ اتلاظف املتسأ  /قيً اجلد
، خكً حكيً ِٔ إذا كام ةّ ٌَ يكيف  نفايث وحكييٍّ فصض قيً اجلد

 .ظلػ قَ ابلاكني
ِٔ  معائو/ كارشاى املتسأ  /قيً اجلد
م:مسؾمماظـقواظيتمؼؾقثمصقفامائلملادلمعن

                                 
 (.11/7747( اكظر: كتاب إغاين، ٕبل الػرج إصبفاين )1)
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 واملتخسأ، واخلرب.رفف اىفاقو ، 
 واىـصف، ، واحلالُطب املفكٔل. 
 .جص املغاف إحلّ، وٌا ةكس خصوف اجلص 
 .جضم اىفكو املغارع 

 .ةِاء احلصوف، واىفكو املايض، وفكو األمص 
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
اخلاطئة  المة خطأ أماو العبازةّع ،ضع عالمة صح أماو العبازة الصخٔخة

 مع تصْٓب العبازة اخلاطئة.

هق العؾؿ بالؼقاطد التل ُيعرف هبا أحقال أواخر الؽؾؿات طؾؿ الـحق  -1

 العربقة يف حال تركقبفا إطرابًا، وبـاًء. 

مقضقع طؾِؿ الـحِق: الؽؾؿات العربقة مـ حقث اختالف إحقال  -1

 الداخؾة طؾقفا يف حال تركقبفا.

َففُؿ الؼرآن الؽريؿ،  طؾؿ الـحق: مـ الثؿرات الؿرجقة مـ تعؾؿ -3

 والحديث الـبقي ففؿا صحقحا.

 .العربقةُيـَْسُب طؾُؿ الـحق إلك العؾقِم  -7

َؤلِل. -5  واضع أصقل طؾؿ الـحق هق أبق إسقد الدُّ

 مـ أسؿاء طؾؿ الـحق: ققاطد اإلطراب. -4

ـْ مسائؾ طؾؿ الـحق: رفع الػاطؾ، وا -4
 لؿبتدأ، والخرب.مِ

ـٍ ُحْؽُؿ َتَعؾُِّؿ طؾؿ الـحِق، وَتْعؾِقِْؿِف َفْرُض  -8  .طق

بف، والؿِ  -9  ثؾ.مـ معاين الـحق يف الؾغة: الشَّ
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 التدريب الثاني

 أكنل العبازات اآلتٔة:

............، ..............، .............، مـ معاين الـحق يف الؾغة  -1

.......... 

 هق  ......................................... صطالح العؾؿاءِ الـحُق يف ا -1

................................................................................ 

 .................................................... مقضقع طؾِؿ الـحقِ  -3

ةِ  -7 .............................،  الـحق تعؾؿ طؾؿ مـمـ الثؿراِت الَؿْرُجقَّ

............................ ،.............................. 

 .............................ُيـَْسُب طؾُؿ الـحق إلك  -5

 ...............................واضع أصقل طؾؿ الـحق هق  -4

........................، .................... مـ أسؿاء طؾؿ الـحق -4

..................................... ،............................. 

..............................................،  طؾؿ الـحقِ  مـ مسائؾ -8

....................... ،.............................،......................... 

 ؾُّؿ، وتعؾقؿ طؾؿ الـحق .........................................حؽؿ تع -9

....................................، يستؿدُّ طؾُؿ الـحِق مادتُف مـ  -11

............................. ،........................... 
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 التدريب الثالث

 :اخرت الصخٔح مما بني األقْاع

 -)ففؿ الؼرآن ............. طؾؿ الـحق الؿرجقة مـ تعؾؿمـ الثؿرات  -1

ـة  جؿقع ما سبؼ(. -إداك إطجاز الؼرآن -ففؿ السُّ

طؾؿ ققاطد  -مـ أسؿاء طؾؿ الـحق .................... )طؾؿ اإلطراب -1

 آثـان معا(. -العربقة

بف -3  -الجفة -الؼصد -الِؿثؾ -مـ معاين الـحق يف الؾغة .............. )الشَّ

 جؿقع ما سبؼ(.

ـة -يستؿدُّ طؾؿ الـحق مادتف مـ ........... )الؼرآن -7 فصقح كالم  -السُّ

 جؿقع ما سبؼ(. -العرب

 -فرض كػاية -تعؾؿ وتعؾقؿ طؾؿ الـحق ............ )فرض طقـ -5

 مستحب(.

بـاء  -جزم الػعؾ -مـ مسائؾ طؾؿ الـحق ................ )رفع الؿبتدأ -4

 جؿقع ما سبؼ(. -فوالحر

 التدريب الرابع

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

ف طؾؿ الـحق لغة، واصطالحا. -1  طرِّ

 ما هق مقضقع طؾؿ الـحق. -1

 اذكر ثؿرتقـ يثؿرهؿا تعؾُّؿ طؾؿ الـحق. -3
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 اذكر ثالثة أسؿاء مـ أسؿاء طؾؿ الـحق. -7

 ما هل الؿصادر التل يستؿدُّ طؾُؿ الـحق مادتف مـفا؟ -5

 اضع طؾؿ الـحق، وما سبب وضعف؟مـ هق و -4

 ما حؽؿ تعؾؿ وتعؾقؿ طؾؿ الـحق؟ -8

 اذكر أهؿ الؿسائؾ التل يبحثفا طؾؿ الـحق. -9
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 الفصل الجاىي:
 أٍنية دراسة عله اليحو

 
ًَ  -رمحين اهلل وإياك-يا ؼاىَب اىكيً اقيً  اجلدٔ ٌَ أًْ قيً  أن حكي

، وكس خدَّ ىلع ذلم نررٌي ٌَ ٍَّص ىلع حكيأن حتصِ لم اىكئم اىيت يجتيغ 
 العيف، واىكيٍاء، ودوَُم ةكظ أكٔاهلً يف ذلم/

َُ اخلؽاِب  كال قٍصُ   تُج ثفإُٓا حُ  حكئٍا اىكصبيثَ » /ڤ [  ـه 42ت ]ة
 .«اىكلو، وحضيس يف املصوءة

ٔا اجلدٔ نٍا حكيَّ » /ڤ كالو  .«واىفصائَظ  ،نَ ٍٔن العي حكيٍ
ٔا إقصاَب » /ڤ كالو ُّ اىلص حكيٍ  .«آن نٍا حكئٍن خفـ

أٌا ةكس؛ » /ڤ [  ـه 22ت ] األشكصي   إىل أيب مٔىس ڤوكخب 
ٔا يف العي فخفلَّ   .«ث، وحفلٓٔا يف اىكصبيثَِّ ٓ

 
ُ
ٔا اىكصبيثَ حكيَّ » /ڤ[  ـه 46ت ] ةَ نكٍب  يَبي وكال أ  ٔنٍُ نٍا حكيَّ  ٍ

  .«خفؾ اىلصآن
َِ  اليَّ ه ىلَع يرضب ودلَ  ڤ [  ـه 34ت ] واكن قتس اهلل ةَ قٍصَ   .د

                                 
 (.1/11(، ومعجؿ إدباء، لقاققت الحؿقي )34( اكظر: طؿدة الؽتاب، ٕبل جعػر الـَّحاس، صـ )1)

 (.1/151( اكظر: البقان والتبققـ، لؾجاحظ )1)

 (.34ٕبل جعػر الـَّحاس، صـ )( اكظر: طؿدة الؽتاب، 3)

 (.34( اكظر: طؿدة الؽتاب، ٕبل جعػر الـَّحاس، صـ )7)

 (.34( اكظر: طؿدة الؽتاب، ٕبل جعػر الـَّحاس، صـ )5)

 (.34( اكظر: طؿدة الؽتاب، ٕبل جعػر الـَّحاس، صـ )4)
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 .دٔأي اخلؽأ يف اجل
ال حيو ألخس يؤٌَ ةاهلل » /$[  ـه 602ت ] ةَ جربٍ  وكال دلاْسُ 

 .«واحلٔم اآلرص أن يخلكً يف نخاب اهلل إذا لً يكَ اعملا ةيغات اىكصب
 ٍَ  أكتحُ  اليدَ يف الالكمِ » /$[  ـه 61ت ]ان وَ صْ ةَ مَ  يِم وكال قتس ال

 .«ب اجلفحطفخيق يف اثلٌَٔ اتلَّ 
 تين ارحلاءشحَّ »يا أٌري املؤٌِني، كال/  و قييم الشيُب جِ ىلس قَ  /وكيو هل

 .«دَوحٔكّف اليَّ  ،املِاةص
َُ » /$[  ـه 640ت ] ٍث ةَ قتس امليمعيَ كال مَ   أكتحُ  يف الالكمِ  اليد

ِّ  ري  سَ ٌَ اجلُ  ٔج  . «يف ال
ٔا ا» /$[  ـه 646ت ] ياينخِ زْ أئب الع   وكال  جلدٔ، فإُّ مجاٌل حكيٍ

 .«ث ليرشيِف َِ جْ ُْ  ُّ صكُ لئعيف، وحَ 
 ، فلال/يايني خِ زْ الع   أئُب  ََ حَلَ » /$[  ـه 630ت ] وكال اخلييو ةَ أمحس

 .َ«َاهلل أظخغفصُ 
َُ  ٌالُم وكال   نخاب ال أوىت ةصجو يفّس  » /$[  ـه 631ت ] أنٍط  ة

                                 
 (.1/191( اكظر: الربهان يف طؾقم الؼرآن، لؾزركشل )1)

 (.1/143ار، لؾديـقري )( اكظر: طققن إخب1)

 (.1/318( اكظر: العؼد الػريد، ٓبـ طبد ربف )3)

 (.1/143( اكظر: طققن إخبار، لؾديـقري )7)

 (.1/151( اكظر: البقان والتبققـ، لؾجاحظ )5)

 (.34( اكظر: طؿدة الؽتاب، ٕبل جعػر الـَّحاس، صـ )4)
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 .«االكَ ّ َُ غري اعلً ةيغث اىكصب إال جكيخُ  اهللِ 
 مجيف إىل اْخسى اجلدٔ يف صحتدَّ  ٌَ» /$[  ـه 402ت ] وكال الشافعي 

 .«اىكئم
ٌا أراف ىلع ؼاىب اىكيً  أرُٔف » /$[  ـه 461ت ] وكال األضٍعي 

 ب قٌلَّ ٌَ نشَ / »كصف اجلدٔ أن يسرو يف مجيث كٔل اجليب إذا لً يَ 
  ٍ َّٔ سً ٌخك  فٍٍٓا رويَج  ،َألُّ لً يكَ ييد ؛«أ ٌلكسه ٌَ اجلارا فييتت
 .«قييّ فلس نشةَج  وحلَِج  ،قِّ

 َُ ٍّ  وكال اة أكرث ٌَ عو ٌَ أْو الرشيكث » /$[  ـه 414ت ] ِجين 
ٍُ  ،قَ اىلطس فيٓا ٔاهوخاد قَ اىؽصيلث ال واظخزف ، رًل إحلٓا فإٍُا اظخٓ

 .«ةٓا الاكفثُ  ٔؼَب يف ْشه اليغث الهصيٍث الرشيفث، اىيت رُ  ُّ خيٍّ عكفُ 
ىلع اىفليّ أن يكٔن اعملا  فصٌض  /$[  ـه 251ت ] ضموكال اةَ خَ 

 ًَ ويكٔن اعملا ةاجلدٔ ، وقَ اجليب ،  قَ اهلل ةيعان اىكصب حلفٓ
وبِاء  ، قِٓا ةارخالف احلصاكتكربَّ يفًٓ ٌكاين الالكم اىيت يُ ةّ اذلي 

  ،األىفاظ
 فيً يكصف اليعان اذلي ةّ راؼتِا اهللُ ، وجٓو اجلدٔ ،فٍَ جٓو اليغث

ألُّ يفيت  ؛وٌَ لً يكصف ذلم اليعان لً حيو هل اىفخيا فيّ، وُبيِا  ،حكاىل

                                 
 (.1/191( اكظر: الربهان يف طؾقم الؼرآن، لؾزركشل )1)

 (.1/714ؽري )( اكظر: شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب، ٓبـ العؿاد العَ 1)

 .ڤ(، طـ أكس 1(، مسؾؿ )118متػؼ طؾقف: رواه البخاري )( 3)

 (.1/19اكظر: معجؿ إدباء، لقاققت الحؿقي ) (7)

 (.3/178( اكظر: الخصائص، ٓبـ جـل )5)
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وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ) /وكس ُٓاه اهلل حكاىل قَ ذلم ةلٔهل حكاىل ،ةٍا ال يسري

(   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 َُ ىلع ؼاىب احلسيد أن  خقي » /$[  ـه 124ت ] الطالِح  وكال اة
َِ اليَّ  نيِ ةّ ٌَ شَ  ُص يخزيَّ  غث ٌااجلدٔ، والي يخكيً ٌَ ، ، واتلدصيِف د

 .«ٍآِ حِ وٌكصَّ 
 َُ اقيً أن اقخياد » /$[  ـه 346ت ] حيٍيثَ  وكال شيذ اإلظالم اة

ص أيغا يف مشاةٓث ا، ويؤذ  ًِ يَ حأذريا كٔيا ةح  ق، وادل  يُ ص يف اىكلو، واخلُ اليغث يؤذ  
ََ وادل   ،ًٓ حضيس اىكلَو ضسر ْشه األٌث ٌَ الطداةث واتلاةكني، ومشاةٓخُ   ،ي

 ق.يُ واخلُ 
وأيغا فإن ُفط اليغث اىكصبيث ٌَ ادليَ، وٌكصفخٓا فصض واجب، فإن 

فًٓ إال ةفًٓ اليغث اىكصبيث، وٌا ال يخً والعِث فصض، وال يُ  ،فًٓ الهخاب
ٔاجب إال ةّ فٓٔ واجب  .«ال

ن فصض ىلع الهفايث؛ واك وحكييً اىكصبيث، ٌكئم أن حكيً» وكال أيغا/
أو أمص  ،فِدَ ٌأمٔرون أمص إجياب، دًَْ ىلع اليَّ ٔن أوالدَ ةُ العيف يؤد  

دفؾ ح األلعَ املائيث قِّ؛ فيَ طيِ اظخدتاب أن حنفؾ اىلأُن اىكصيب؛ وُُ 
صك فئ حُ  ،فًٓ الهخاب والعِث؛ واالكخساء ةاىكصب يف رؽاةٓا جلا ؼصيلثَ 

 .«اوقيتً  ،آً اكن ُلًط اجلاس ىلع حلِِ 

                                 
 (.5/114( اكظر: اإلحؽام يف أصقل إحؽام، ٓبـ حزم )1)

 (.118-114( اكظر: مؼدمة ابـ الصالح، صـ )1)

 (.1/514( اكظر: اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ، ٓبـ تقؿقة )3)

 (.31/151( اكظر: مجؿقع الػتاوى، ٓبـ تقؿقة )7)
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ِٔ ْٔ اىِكيً  /$[  ـه 606ت ] رلونَ وكال اةَ ر ًُ اجلد ًي قي  األْ
 ف اىفاقُو كصَ فيُ  ،الىثإذ ةّ حتتنّي أضٔل امللاضس ةادلَّ  قئم اليغِث؛ م ٌَامللسَّ 

  ،ٌَ املفكٔل
ُ
 .ولٔاله جلٓو أضو اإلفادة ،ٌَ اخلرب واملتخسأ

 
   

                                 
 (.453( اكظر: مؼدمة ابـ خؾدون، صـ )1)
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 :باباٌوفيُ 
 ايهالّ. الباب األّل:

 ايبٓا٤، ٚاإلعساب. اب الجاىٕ:الب
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 الكالو الباب األول:
 فصْل:  مخضّ٘فُٔ 

 ايهالّ. تعسٜفالفصل األّل:  

 .أْٛاع ايه١ًُ الفصل الجاىٕ:

 أكواع الػعل.الفصل الجالح: 

عالَات األمسا٤، الفصل الزابع: 

 ٚاألفعاٍ، ٚاذتسٚف.

 .ايٓهس٠، ٚاملعسف١ الفصل اخلامط:
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  :األّلفصل ال

 تعزٓف الكالو

 

 :ألتاٌّفُٔ مض

 ؟قِس اجلدٔيني ٌا ْٔ الالكم املضأل٘ األّىل:
 .اطؾقف ـ السؽقُت حُس فائدة يَ ما تركَّب مـ كؾؿتقـ، أو أكثر، وأفاد هق  :الؽالم

 زيٌد مجتفٌد. [:1مثال ]

 جاء طؿٌرو. [:2مثال ]

 صِعد الخطقب طؾك الِؿـرب. [:3مثال ]

 ٓ يػقدُ  تفـ أجزاء هذه إمثؾة الثالثة وجدكؾ جزء م َت إذا تلمؾ اتلٔعيح/

، و «طؿرو»، و «جاء»، و «مجتفد»، و «زيد»، فؽؾ مـ: اطؾقف ـُ السؽقُت يحُس  فائدةً 

، ، ويسؿك كؾؿةمـ الجؿؾة يعدُّ جزًءا« الؿـرب»، و «طؾك»، و «الخطقب»، و «صِعد»

 .وٓ يػقد فائدة تامة

فائدة طؾك حدةٍ وجدكاه يػقد  ثالثةكؾ مثال مـ هذه إمثؾة ال ولؽـ إذا تلمؾَت 

 قيقـ.حْ لذلؽ يسؿك كالما طـد الـَّ  :االسؽقت طؾقف ـُ حُس يَ 

 كس يتكب الالكم ٌَ لكٍخني إخساٍْا ؿاْصة، واألرصى معتتة. فاٜدٗ:

 اقرأ. مثال:

، وإخرى «اقرأ»كؾؿة واحدة، وإكؿا كؾؿتان إحداهؿا ضاهرة  ففذا لقس

  «.أكت»مسترتة 

ٔاخسة تعىم الكٌا قِس اجلدٔيني؟ ٔ٘:املضأل٘ الجاى  ْو اللكٍث ال
الؽؾؿة القاحدة ٓ تسؿك كالما طـد الـحقيقـ: ٕهنا ٓ تػقد فائدة يحسـ 
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 السؽقت طؾقفا.

 جاء. [:1مثال ]

 زيد. [:2مثال ]

 شجرة. [:3مثال ]

ـ كؾؿة إذا تلمؾَت هذه إمثؾة وجدت أن كؾ مثال مـفا يرتكُب م اتلٔعيح/

ـحقيقـ ـ السؽقت طؾقفا: لذلؽ ٓ يسؿك كالما طـد الُس قد فائدة يحواحدة، وٓ يػ

رً  ماذا فعؾ زيد؟، فتؼقل: جاء، ففـا  كلن يؼول قائل:ا، إٓ إذا كان الؽالم مؼدَّ

 التؼدير: جاء زيد، وهذا يسؿك كالما طـد الـحقيقـ.

، فتؼقل: زيد، ففـا التؼدير: زيد كجح، وهذا ؟مـ الذي كجح وكلن يؼول قائل:

 سؿك كالما طـد الـحقيقـ.ي

، فتؼقل: شجرة، ففـا التؼدير: زرطُت شجرًة، ؟ماذا زرطَت  وكلن يؼول قائل:

 وهذا يسؿك كالما طـد الـحقيقـ.
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 للكالو اليَّحْٖددّل تْضٔحٕ 

 تعزٓفُ
ٖٛ َا تسنّٜب َٔ نًُتني، أٚ أنجس، ٚأفاد فا٥د٠ 

 حيطٔ ايطهٛت عًٝ٘.

  أمجل٘

 .ناتْبشْٜد  ص:1َجاٍ ط

 عُْسٚ. دًظ ص:2َجاٍ ط

 إٕ ايطُا٤َ ممّٓس٠ّ٘. ص:3َجاٍ ط

 

   
 

 غري اليحْٖالكالو ّأمجل٘ عام٘ علٙ الكالو اليحْٖ، 

 الكالو غري اليحْٖ الكالو اليحْٖ

 دًظ األَري. ص:1ط َجاٍ

 زأُٜت أضّدا. ص:2ط َجاٍ

 صِعد ارتّٓٝب ع٢ً املٓرب. ص:3ط َجاٍ

َٕ.  ص:4ط َجاٍ  املطًُٕٛ زتتٗدٚ

ِٕ دا٤َ. ص:1َجاٍ ط  إ

 زأُٜت. ص:2َجاٍ ط

ٌَ ص:3َجاٍ ط  .فع

ُّ. ص:4َجاٍ ط َٕ ادت  نا
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 تدريبات

 
 

 التدريب األول
اخلاطئة  ّعالمة خطأ أماو العبازة ،ضع عالمة صح أماو العبازة الصخٔخة

 مع تصْٓب العبازة اخلاطئة.

دة َيحُسـ السؽقُت هق ما تركَّب مـ كؾؿتقـ، أو أكثر، وأفاد فائ الؽالم -1

 طؾقفا.

 مـ كؾؿتقـ إحداهؿا ضاهرة، وإخرى مسترتة. الؽالم قد يرتكب -1

 الؽؾؿة القاحدة ٓ تسؿك كالما طـد الـحقيقـ. -3

 التدريب الثاني

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

ف الؽالم.  -1  طرِّ

 هؾ الؽؾؿة القاحدة تسؿك كالما طـد الـحقيقـ؟ -1

 القاحدة كالما طـد الـحقيقـ؟ لؿاذا ٓ تسؿك الؽؾؿة -3

 اذكر خؿسة أمثؾة طؾك الؽالم الـحقي. -7

 اذكر خؿسة أمثؾة طؾك الؽالم غقر الـحقي. -7

 ضع كؾ كؾؿة مؿا يليت يف كالم يحُسـ السؽقت طؾقف: -5

 -العؾؿ -الصالة -الجـَّة -الـحق -الؽتاب -الؼرآن -الؾبـ -إسد -الشجرة

 الؿال. -الؾقؾ -الؿسجد -إستاذ -قذالتؾؿ -الؼؾؿ -الطعام -الَؿقز

 ضع كؾ كؾؿة مؿا يليت يف كالم ٓ يحُسـ السؽقت طؾقف: -4
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 الطريؼ. -العصػقرة -السؿاء -القرقة -إرض -الػؼف -الطالب
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  :الفصل الجاىٕ

 أىْاع الكلن٘

 

 :أربع مضاٜلّفُٔ 

ٔاع اللكٍثٌا يه  املضأل٘ األّىل:  ؟أُ
 ، وهي:ثالثة الؽؾؿة أكواع

 آسؿ. األول:

 الػعؾ. الثاين:

 الحرف. الثالث:

 ْٔ االظً؟ٌا  املضأل٘ الجاىٔ٘:
ـٍ ، ولؿ تؼرتن بمعـك يف كػسفاكؾ كؾؿة دلَّت طؾك هق  :االسم  .زم

 محؿد، أسد، أرض، بقت، مال، شجرة، الحؿد. ومن األمثؾة طؾقه:

: فا الزمـيدخؾ فق، ولؿ معـك يف كػسفاطؾك  تدل الؽؾؿاتكؾ هذه  اتلٔعيح/

 .لذلؽ تسؿك أسؿاءً 

 ا، أو أمًرا كؿا سقليت بقاكُف إن شاء اهلل.طً والزمـ إما أن يؽقن ماضقًا، أو مضارِ 

 كؾ كؾؿة تدلُّ طؾك إكسان، أو حققان، أو كبات، أو جؿاد ففل اسؿ. فاٜدٗ:

 ٌا ْٔ اىفكو؟ املضأل٘ الجالج٘:
ـٍ واقرتكت معـك يف كػسفا، هق كؾ كؾؿة دلَّت طؾك  :الػعل  .بزم

 ِػَظ، جؾَس، يحػُظ، يجؾُس، احػْظ، اجؾْس.َح  ومن األمثؾة طؾقه:

: لذلؽ واقرتكت بزمـكؾ هذه الؽؾؿات تدل طؾك معـك يف كػسفا،  اتلٔعيح/

 .فعآتسؿك أ
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 «.الؿاضل»، واقرتكت بزمـ وهق «الحػظ»تدل طؾك معـك « حػظ»فؽؾؿة 

 «.الحال»هق ، واقرتكت بزمـ و«الحػظ»تدل طؾك معـك « يحػظ»وكؾؿة 

 «.الؿستؼبؾ»، واقرتكت بزمـ وهق «الحػظ»تدل طؾك معـك « احػظ»وكؾؿة 

 ٌا ْٔ احلصف؟ املضأل٘ الزابع٘:
 هق كؾ كؾؿة دلَّت طؾك معـك يف غقرها. :الحرف

، طؾك، لؽـ، إلك، بؾك، حتَّك، طـ، سقف، لقَت،  ومن األمثؾة طؾقه: ـْ
يف، مِ

.  لعؾَّ

 ك يف كػسفا إٓ إذا اقرتكت بغقرها.فؽؾ هذه الؽؾؿات ٓ تدل طؾك معـ

 كظرُت يف الؿصحِػ. [:1مثال ]

 جؾسُت طؾك الؽرسل. [:2مثال ]

 سافرُت إلك مؽَة. [:3مثال ]

 يف الؿثال إول أفاد معـك الظرفقة.« يف»الحرف  اتلٔعيح/

 يف الؿثال الثاين أفاد معـك الػقققة.« طؾك»الحرف و

 معـك آكتفاء.يف الؿثال الثالث أفاد « إلك»والحرف 

لؿ تستػد  كؾ حرٍف طؾك حدةٍ دون الـظر إلك سقاق الجؿؾةإذا تلمؾَت أما 

 .فائدة
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 ألىْاع الكلن٘ددّل تْضٔحٕ 

ّدُ 

 املقارى٘

 الكلن٘ىْع 

 حزف فعل اصه

متعرؼػه

ٖٛ نٌ ن١ًُ ديّٜت 

ع٢ً َع٢ٓ يف ْفطٗا، 

 ٚمل تكرتٕ بصَٔ.

ٖٛ نٌ ن١ًُ ديّٜت 

ع٢ً َع٢ٓ يف 

، ٚاقرتْت ْفطٗا

.ّٛ  بصَ

ٖٛ نٌ ن١ًُ 

ديّٜت ع٢ً َع٢ٓ يف 

 غريٖا.

مأعـؾة

شٜد، غذس٠، سا٥ط، 

سصإ، نتاب، 

 ضٝاز٠.

دًظ، قاّ، جيًظ، 

.ِِ  ٜكّٛ، ادًظ، قّٕ

 ،َّ َِٔ، إىل، إ

 ست٢َّ، قِد.
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 تدريبات

 
 

 التدريب األول
طئة اخلا ّعالمة خطأ أماو العبازة ،ضع عالمة صح أماو العبازة الصخٔخة

 مع تصْٓب العبازة اخلاطئة.

 اسؿ، وفعؾ، وحرف. ثالثة: أكقاع الؽؾؿة -1

1- . ـٍ  آسؿ هق كؾ كؾؿة دلَّت طؾك معـك يف كػسفا، واقرتكت بزم

3- . ـٍ  الػعؾ هق كؾ كؾؿة دلَّت طؾك معـك يف كػسفا، ولؿ تؼرتن بزم

 هق كؾ كؾؿة دلَّت طؾك معـك يف غقرها. الحرف -7

 التدريب الثاني

 عً األضئلة اآلتٔة:أدب 

 ؟أكقاع الؽؾؿةما هل  -1

 اْفُرق بقـ آسؿ، والػعؾ، والحرف مـ حقُث التعريُػ، وإمثؾة.  -1

 اذكر مثالقـ طؾؿ كؾٍّ مؿا يليت: -3

 آسؿ. -أ

 الػعؾ. -ب

 الحرف. -جـ 
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 الثالثالتدريب 

 :أكنل اجلدّل اآلتٕ

 ىْعَامالكلن٘

 محمؿد

 مجؾس

 مإىل

 مرأى

 مؼأطل

 مإنَّ

 متؽؾم

 ميف

 مدرس

 مداِصر

 

 الرابعالتدريب 

 :اضتخسج األمساء، ّاألفعال، ّاحلسّف مً اجلنل اآلتٔة

 ذاكر الطالب الدرَس. -1

َة إلك الؿديـة. -1  سافَر زيٌد مـ مؽَّ

 إنَّ الـحَق سفٌؾ. -3
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 شرح إستاُذ الدرَس يف الؿدرسِة. -7

 كتب القلُد القاجَب يف ورقٍة. -5

  طـ الصحابة.رضل اهلل -4

 أططقُت طؿًرا كتابًا. -4

 تؾبس خديجُة الحجاَب. -8
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  :الفصل الجالح

 أىْاع الفعل

 

 :مضاٜل ّفُٔ أربع

ٔاع اىفكو؟ املضأل٘ األّىل:  ٌا يه أُ
 ٜٓكطِ ايفعٌ ثالث١ أْٛاع:

 ماٍض. األول:

 مضارع. الثاين:

 أمر. الثالث:

 واذنص أٌريث قييّ. قص ف اىفكو املايض، املضأل٘ الجاىٔ٘:
 حدٍث وقع قبؾ زمـ التؽؾُّؿ.هق ما دل طؾك  :الػعل الؿاضي

َتقضَل، صؾك، صام، كام، أكؾ، شرب، قام، تاب، استغػر،  ومن األمثؾة طؾقه:

 كَِدَم. 

 قص ف اىفكو املغارع، واذنص أٌريث قييّ. املضأل٘ الجالج٘:
 ؽؾُّؿ، أو بعَده.هق ما يدل طؾك حدٍث يؼع يف زمـ الت :عالػعل الؿضارِ 

يتقضل، يصؾل، يصقم، يـام، يلكؾ، يشرب، يؼقم، يتقب،  ومن األمثؾة طؾقه:

 يستغػر، يـدم.

، وال «أكقت»البد أن يبدأ الػعل الؿضارع بحرف من حروف كؾؿة  فاٜدٗ:

 من أصل الؽؾؿة.الحرف يؽون 

 ؽتب.ؽتب، تَ ؽتب، يَ كتب، كَ أَ ومن األمثؾة طؾى ذلك: 

ال مضارطة: ٕهنا بدأت بحرف مـ حروف كؾؿة فؽؾ هذه الؽؾؿات أفع
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 ، ولقس الحرف مـ أصؾ الؽؾؿة.«أكقت»

 فنذا كان الحرف من أصل الؽؾؿة لم تؽن فعال مضارطا.

 .َتِعَب ، يبَِس ، كََػذَ ، أمرَ ومن األمثؾة طؾى ذلك:  

مضارطة: ٕن الحرف إول لقس مـ حروف  ففذه الؽؾؿات لقست أفعآ

 ؾ الؽؾؿة.الؿضارطة، وإكؿا مـ أص

 فكو األمص، واذنص أٌريث قييّ.قص ف  املضأل٘ الزابع٘:
 ب حصقلف بعد زمـ التؽؾُّؿ.طؾَ هق ما يدل طؾك حدٍث يُ  :فعل األمر

، ُصْؿ، كَْؿ، اقْ ، اكدمْ ، استغػرْ تقضْل، اشرْب  ومن األمثؾة طؾقه: أْ، تؽؾَّْؿ، رَ ، صؾِّ

ق.   تصدَّ
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 سقضاو الفعلألددّل تْضٔحٕ 

ّدُ 

 قارى٘امل

 ىْع الفعل

 فعل أمز فعل مضارع فعل ماٍض

متعرؼػه
ٖٛ َا دٍ ع٢ً سدٍخ 

 ٚقع قبٌ شَٔ ايتهًِّٝ.

ٖٛ َا ٜدٍ ع٢ً 

سدٍخ ٜكع يف شَٔ 

 ايتهًِّٝ، أٚ بعَدٙ.

ٖٛ َا ٜدٍ ع٢ً 

سدٍخ ُّّٜٓٔب 

سصٛي٘ بعد شَٔ 

 ايتهًِّٝ.

مأعـؾة
 ،َّ َِ، صا دا٤َ، تهّٜ

.ٌَ َّ، فَع  ْا

حيفغ، ٜرانس، 

ٌُ.ٜٓاّ، جي  تٗد، ٜفع

اسفغ، ادتِٗد، 

اقسأّٖ، اضتعدَّ، 

 اذِٖب.
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
اخلاطئة  ّعالمة خطأ أماو العبازة ،ضع عالمة صح أماو العبازة الصخٔخة

 مع تصْٓب العبازة اخلاطئة.

 ماٍض، ومضارع، ومستؼبؾ. يـؼسؿ الػعؾ ثالثة أكقاع: -1

 .قبؾفك حدٍث يؼع يف زمـ التؽؾُّؿ، أو هق ما يدل طؾ الػعؾ الؿاضل -1

 هق ما يدل طؾك حدٍث ُيطَؾب حصقلف بعد زمـ التؽؾُّؿ.  الػعؾ الؿضاِرع -3

 هق ما دل طؾك حدٍث وقع قبؾ زمـ التؽؾُّؿ.  فعؾ إمر -7

 .«قتتأ»ٓبد أن يبدأ الػعؾ الؿضارع بحرف مـ حروف كؾؿة  -5

 التدريب الثاني

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 ما هل أقسام الػعؾ؟ -1

اْفُرق بقـ الػعؾ الؿاضل، والؿضارع، وإمر مـ حقُث التعريُػ،  -1

 وإمثؾة. 

ح ذكر.«أكقت»ٓبد أن يبدأ الػعؾ الؿضارع بحرف مـ حروف كؾؿة  -3  . وضِّ

 اذكر ثالثة أمثؾة طؾؿ كؾٍّ مؿا يليت: -7

 الػعؾ الؿاضل. -أ

 الػعؾ الؿضارع. -ب
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 فعؾ إمر. -جـ 

 الثالثيب التدر

 :أكنل اجلدّل اآلتٕ

 ىْعُمالفعل

 متؽؾََّم

 ماتِق

 مذػب

 مؼذػب

 مدـؿؼدم

 مؼلعُد

 متعال

 ماذرِب

 محػَظ

 مصلّْ

 مطؿَب

 مؼؽؿُب
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  :الفصل الزابع

 عالمات االصه، ّالفعل، ّاحلزف

 

 :ثالخ مضاٜلّفُٔ 

 نيف يُكصُف االظً؟ املضأل٘ األّىل:
 المة مـ العالمات أتقة ففل اسٌؿ:ؼبؾ طكؾُّ كؾؿة تَ 

 ٚايالّ. دخٍٛ األيفايعال١َ األٚىل: 

 .، الحؿد، الـباتاإلكسانالعؾؿ، الصرب،  ومن األمثؾة طؾقه:

 والالم طؾقفا. لدخقل إلػ :الؽؾؿات أسؿاء هفؽؾ هذ

 دخٍٛ سسٚف ادتس.ايعال١َ ايجا١ْٝ: 

 ، جئُت مـ مصرَ مررُت بزيٍد، وقػُت طؾك كرسلٍّ  ومن األمثؾة طؾى ذلك:
ِ
، واهلل

 .لقـتصرنَّ اإلسالم

 لدخقل حرف الجر طؾقفا. :أسؿاء« اهلل»، «مصر»، «كرسل»، «زيد»فؽؾٌّ مـ 

 ايٓدا٤. ايعال١َ ايجايج١:

 يا إبراهقُؿ، يا رب. ومن األمثؾة طؾى ذلك:

 أسؿاء لدخقل حرف الـداء طؾقفا.« رب»، «إبراهقؿ»فؽؾٌّ مـ 

ف وهق كقن ساكـة تؾحؼ آخر آسؿ لػظا، وتػارق ايتٜٓٛٔ، ايعال١َ ايسابع١:

 .خطًّا

 محؿٌد، أسٌد، طؼقدٌة، شجرٌة، كباٌت. ومن األمثؾة طؾقه:

كَْت.  فؽؾ هذه الؽؾؿات أسؿاء: ٕهنا كُقِّ

 .باإلضاف١ ادتسُّ ايعال١َ ارتاَط١:
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 حديؼُة زيٍد.بقُت طؿٍرو،  ومن األمثؾة طؾقه:

 مجروران.أسؿاء: ٕهنؿا « زيد»، «وطؿر»فؽؾ مـ 

 ؟ىفكُو نيف يُكصُف ا املضأل٘ الجاىٔ٘:
 :فعلكلُّ كؾؿة َتؼبل طالمة من العالمات اآلتقة ففي 

 «.قد»ايعال١َ األٚىل: 

 .الؿسافر جاءقد  [:1مثال ]

 الؿفؿؾ. يـجحقد  [:2مثال ]

 طؾقفؿا. «قد»ل: لدخقل أفعا« يـجح»، و «جاء»فؽؾ مـ 

 «.ايطني»ايعال١َ ايجا١ْٝ: 

  .الؼرآن حػظُ سـ: [1مثال ]

 ة.ـَّ السُّ  ستـتشر[: 2مثال ]

 طؾقفؿا. «السقـ»ل: لدخقل أفعا« تـتشر»، «كحػظ»فؽؾ مـ 

 «.ضٛف»ايعال١َ ايجايج١: 

 .أسافرسقف :[1مثال ]

ـََّة. أحػظسقف  [:2مثال ]  السُّ

 طؾقفؿا.« سقف»أفعال: لدخقل « أحػظ»، «أسافر»فؽؾ مـ 

 .«١تا٤ ايتأْٝح ايطانٓ» ايعال١َ ايسابع١: 

  .هـد ت  جؾَس :[1مثال ]

 صػقُة. ت  كامَ  [:2مثال ]

 طؾقفؿا.« تاء التلكقث الساكـة»أفعال: لدخقل « كام»، «جؾس»فؽؾ مـ 

الي١ ع٢ً ايًّٓب َع قبٍٛ ٜا٤ املداطب١، أٚ ْٕٛ ايدَّايعال١َ ارتاَط١: 

 ايتٛنٝد.
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 ، اشرْب، تلمْؾ.، اجتفدْ اقرأْ ومن األمثؾة طؾى ذلك: 

طؾك الطؾب، وهل تؼبؾ ياء الؿخاصبة،  ؽؾؿات تدلُّ كؾ هذه ال اتلٔعيح/

 «.ؾلتلمَّ »، «اشربل»، «اجتفدي»، «اقرئل» فتؼقل:

َـّ »، «اْجتَِفَدنَّ »، «اْقَرَأنَّ »وكذلؽ تؼبؾ كقن التقكقد، فتؼقل:  َـّ »، «اْشَربَ َؾ  «.تلمَّ

 فاٜدٗ: أسقضاو عالمات األفعال:

ُٔ تكطِٝ ٖر  ايعالَات أزبع١ أقطاّ: ٙميه

 «.سقف»، و «السقـ»دخقل  ما يُخصُّ الػعل الؿضارع: ٍٚ:األايكطِ 

 .«تاء التلكقث الساكـة»دخقل  ما يُخصُّ الػعل الؿاضي: ايجاْٞ: ايكطِ

الدٓلة طؾك الطؾب مع قبقل ياء  يُخصُّ فعل األمر:ما  ايجايح: ايكطِ

 الؿخاصبة، أو كقن التقكقد.

 «.قد»دخقل الؿاضي: عل الػما يشترك فقه الػعل الؿضارع، و ايسابع: ايكطِ

 ؟حلصُف نيف يُكصُف ا املضأل٘ الجالج٘:
 بقلف طالمة مـ طالمات آسؿ، والػعؾ.ُيعرف الحرُف بعدم قَ 

، يف.ومن األمثؾة طؾى ذلك:  ، لعؾَّ ، إنَّ ـْ ، حتَّك، ط  هؾ، طؾك، ُربَّ

 فؽؾ هذه الؽؾؿات حروف: ٕهنا ٓ تؼبؾ طالمة مـ طالمات آسؿ، والػعؾ.
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 عالمات االصه، ّالفعل، ّاحلزفلددّل تْضٔحٕ 

 عالمات احلزف عالمات الفعل عالمات االصه

 دخٍٛ األيف ص:1ط

املطذد،  َجٌ:، ٚايالّ

 ايبٝت.

دخٍٛ سسٚف  ص:2ط

يف  َجٌ:، ادتس

 .إىل سدٜك١ٍَطذٍد، 

ٜا  :َجٌ، ايٓدا٤ ص:3ط

 شٜد، ٜا فاط١ُ.

 َجٌ:، ايتٜٓٛٔص: 4ط

ْٕ، َهتْب.  بطتا

، باإلضاف١ ادتسُّص: 5ط

يف ايدٚي١  َجٌ:

املتكد١َِ، باملهتب١ 

 ايك١ُٝ.

ع٢ً ايفعٌ « قد»دخٍٛ  ص:1ط

 َجٌ: املطازع، ٚايفعٌ املاضٞ،

، قد ادتٗد قد جيتٗد ايّٓايب

 ايّٓايب.

 «ضٛف»، ٚ«ايطني»دخٍٛ ص: 2ط

 َجٌ:ع٢ً ايفعٌ املطازع فكط، 

 ضٓكسإّٔ ايهتاَب، ضٛف ْرُٖب.

تا٤ ايتأْٝح »دخٍٛ ص: 3ط

٢ ايفعٌ املاضٞ عً «ايطان١ٓ

 أنِّٔت، غسبِت. َجٌ:فكط، 

ايدالي١ ع٢ً ايًّٓب َع قبٍٛ  ص:4ط

يف  ٜا٤ املداطب١، أٚ ْٕٛ ايتٛنٝد

نتيب، ا َجٌ: فعٌ األَس فكط،

َّ، ا َٔ.انُتَب  نتِب

ٌُّ ن١ًُ ال  ن

تكبٌ عالَات 

االضِ، 

ٚعالَات 

ايفعٌ فٗٞ 

َجٌ:  سسف،

ع٢ً، إىل، 

ِٕ ِٔ، أ  ، يف.ع
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 أكنل العبازات اآلتٔة:

مـ العالمات التل ُيعرف هبا آسؿ:  ....................،  -1

 ،......................... ،........................... ،.........................

................ 

......، مـ العالمات التل ُيعرف هبا الػعؾ الؿضارع: .............  -1

............................ ،.................. 

مـ العالمات التل ُيعرف هبا الػعؾ الؿاضل ....................،  -3

.................. 

 ُيعرف فعؾ إمر بـ .................................................... -7

 ...............................ُيعرف الحرف بـ ...................... -5

 التدريب الثاني 

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 كقػ ُيعرف آسؿ؟ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. -1

 كقػ ُيعرف الػعؾ الؿضارع؟ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. -1

 كقػ ُيعرف الػعؾ الؿاضل؟ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. -3



املختصر يف الهحو    32 

 مثؾة طؾك ما تؼقل.كقػ ُيعرف فعؾ إمر؟ مع ذكر أ -7

 كقػ ُيعرف الحرف؟ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. -5

ح ذلؽ. -4  العالمات التل ُتعرُف هبا إفعال ثالثة أقسام. وضِّ

 الثالثالتدريب 

ِّّيا عالمة كل  اضتخسج األمساء، ّاألفعال، ّاحلسّف مً اجلنل اآلتٔة مب

 :ىٍْع ميَا

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ) قال تعالك:  -1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) الك:قــــــال تعــــــ -1

 (   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) قال تعالك:  -3

 .(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)قال تعالك:  -7 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قـــــال تعـــــالك:  -5

(   ٹ ڤ ڤ

(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)قال تعالك:  -4

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )قــــال تعــــالك:  -4

 .(   ڈ

(   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)قـــــــــــال تعـــــــــــالك:  -8

. 
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 الرابعالتدريب 

 :أكنل اجلدّل اآلتٕ

 عالمتَا اىْعَمالكلن٘

  ماحلؿد

  مرب

  ماظعادلني

  ماظرمحن

  متعؾُد

  مغلؿعني

  ماظضاظني

  مسؾى

  مؼؤعـون

  مدؼَط

  ماجؾس

  مدرَس

  مداِصر
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 اليكزٗ، ّاملعزف٘ الفصل اخلامط:

 :بحجاٌّفُٔ م

 ايٓهس٠.املبحح األّل: 

 املعسف١.املبحح الجاىٕ: 
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 :املبحح األّل

 اليكزٗ

 

 ّفُٔ مضألتاٌ:

 ٌا يه اجلهصة؟ املضأل٘ األّىل:

ـٍ ٓ هل آسؿ الذي  :الـؽرة ؾ يصحُّ إصالقف طؾك كؾ ب يدلُّ طؾك شلء معق

 .واحد مـ أفراد جـسف طؾك سبقؾ البدل

 شجرة، ورقة، حققان.امرأة، كتاب، رجؾ،  مثل:

، ويصحُّ كؾ هذه إسؿاء كؽرة: ٕهنا تدلُّ طؾك شلء غقر معقَـّ اتلٔعيح/

 إصالقفا طؾك كؾ واحد مـ أفراد جـسفا طؾك سبقؾ البدل.

ـٍ  «كتاب»فؽؾؿة   طؾك كعرفف بذاتف، بؾ يصح إصالقفا ٓ تدل طؾك كتاٍب معقَّ

 كؾ كتاب.

ـٍ كعرفف بذاتف، بؾ يصح إصالقفا «رجل»وكؾؿة  كؾ  طؾك ٓ تدل طؾك رجٍؾ معقَّ

 رجٍؾ.

طؾك فا ، بؾ يصح إصالقُ ابذاهت اكعرفف معقَّـةٍ  امرأةٍ ٓ تدل طؾك  «امرأة»وكؾؿة 

 .امرأةٍ كؾ 

طؾك فا بؾ يصح إصالقُ ، ابذاهت اكعرفف معقَّـةٍ  شجرةٍ ٓ تدل طؾك  «شجرة»وكؾؿة 

 .شجرةٍ كؾ 

طؾك فا إصالقُ  بؾ يصحُّ ، ابذاهت اكعرفف معقَّـةٍ  ورقةٍ ٓ تدل طؾك  «ورقة»وكؾؿة 

 .ورقةٍ كؾ 
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ـٍ كعرفف بذاتف، بؾ يصح إصالقُ  حققانٍ ٓ تدل طؾك  «حقوان»وكؾؿة  طؾك فا معقَّ

 .حققانٍ كؾ 

ًَ حُكصُف اجلهصةُ؟ املضأل٘ الجاىٔ٘:  ة

، وإذا دخؾت طؾقفا إلػ، والالم طؾقفا دخقل إلػحة صتعرُف الـؽرة ب

 .الم صارت معرفةً وال

 أمجلة:

 املعزف٘ماليكزٗ

ماظغالممشالم

ماظرجلمرجل

مادلرأةماعرأة

ماظؽؿابمطؿاب

ماظذئبمذئب

ماظشفرةمذفرة

ماحلقوانمحقوان

ماظؿؿرممتر

ماظؾقتمبقت
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 ددول توضيحي لليكرة

 تعزٓفَا
يمالمؼّٓلُّمسػملىمذيءمعضملنٍيمبلمؼزملُّّّمإرالضهمسػملىمطلمواحّٓمػيماالدمماظّٔ

معنمأصّٕادمجؽمللهمسػملىمدؾؿمللماظؾّٓل.

 عالمتَا
سػملؿملؾملاماِّظف،مواظالمممإذامدخػملتصواظالممسػملؿملؾملا،ممصقةمدخولماِّظف

م.صارتمعضملّٕصًة

مضػملم،معغملؿب،مذارع،معّٓردة،مأدؿاذ،مأعري. أمجل٘
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 :املبحح الجاىٕ

 املعزف٘

 

 ّاحدٗ:ّفُٔ مضأل٘ 

 ؟أكعآٌاٌا يه املكصفث، وٌا يه 
. يدلُّ  آسؿ الذيهل  الؿعرفة: ـٍ  طؾك شلء معقَّ

 :أقطاّ ضت١ٖٚٞ 

 هل ما دلَّت طؾك ُمتَؽؾِّؿ، أو مَخاَصب، أو غائب. ايكطِ األٍٚ: ايطُا٥س:

:ّٕٚ   ٚضُا٥س املتهِِّ اثٓا

 لؾؿتؽؾِّؿ الؿػرد. «أكا» [:1]

 ف.َس الؿػرد الؿعظِّؿ كػ لؾؿتؽؾِّؿ الجؿاطة، أو «كحن» [:2]

 ٚضُا٥س املداطّٔب مخط١ّ٘:

ر. :«أكَت »[: 1]  لؾؿخاَصب الؿػرد الؿذكَّ

 .ةالؿمكث ةِ لؾؿخاَصبة الؿػرد :«أكِت »[:2]

ر،  لؾؿخاَصِب الؿثـك :«أكتؿا» [:3]  .ةالؿمكَّث وأالؿذكَّ

 الذكقر الجؿاطة.قـ اَصبِ خَ لؾؿُ  :«أكتم» [:4]

 كاث الجؿاطة.لؾؿخاَصباِت اإل :«أكتُن  »[:  5]

 ٚضُا٥س ايػا٥ِب مخط١ّ٘:

ر. :«هو»[: 1]  لؾغائِب الؿػرد الؿذكَّ

 .ةلؾغائبة الؿػردة الؿمكث :«هي»[:2]

ر،  لؾغائِِب الؿثـك :«هؿا» [:3]  .ةالؿمكَّث وأالؿذكَّ
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 الذكقر الجؿاطة. لؾغائِبقـ :«هم» [:4]

 لؾغائبات اإلكاث الجؿاطة. :«ُهن  »[:  5]

كلسؿاء إشخاص، وأسؿاء الحققاكات، وأسؿاء   :ايكطِ ايجاْٞ: األعالّ

 .الـباتات، وأسؿاء الجؿادات، وأسؿاء البؾدان

 زيد، خديجة، أسد، ففد، أرز، جدار، مؽة. مثل:

 مـفا:و: ايكطِ ايجايح: أمسا٤ اإلغاز٠

ر.«هذا»[: 1]   : لإلشارة إلك الؿػرد الؿذكَّ

 .ةالؿمكث ة: لإلشارة إلك الؿػرد«هذه»[:2]

ر. : لإلشارة إلك الؿثـك«ان، هذينهذ» [:3]  الؿذكَّ

 .ةالؿمكَّث لإلشارة إلك الؿثـك :«هاتان، هاتقن» [:4]

  الذكقر، أو اإلكاث. جؿاطة : لإلشارة إلك«همالء»[:  5] 

 مـفا:واألمسا٤ املٛصٛي١: : سابعايكطِ اي

ر. لؾؿػرد: «الذي»[: 1]   الؿذكَّ

 .ةالؿمكث لؾؿػردة: «التي»[:2]

ر. لؾؿثـك :«، الؾذينالؾذان» [:3]  الؿذكَّ

 .ةالؿمكَّث لؾؿثـك :«الؾتان، الؾتقن» [:4]

  الذكقر. لجؿاطة: «الذين»[:  5] 

  اإلكاث. لجؿاطة: «، الالتيالالئي»[:  6]

 ٚايالّ. : املكرتٕ باأليفارتاَظايكطِ 

الرجؾ، الؽتاب، الشجرة، الحؿد، الصالة، الصرب، البِر، العؼقق،  مثل:

 الؽذب.
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 ايطابك١. ارتُط١ : َا أضٝف إىل ٚاسد َٔ األقطاّايطادعايكطِ 

 .ؽن  حجاب، ؽمبقت، ككتاب َجاٍ املطاف إىل ضُري:

فة: ٕهنا أضقػت إلك ضؿقر.  « كتاب، بقت، حجاب»الؽؾؿات  اتلٔعيح/  معرَّ

 خديجة.حجاب سعد، بقت محؿد، كتاب  َجاٍ املطاف إىل َعًِّٔ:

فة: ٕهنا أضقػت إلك َطَؾٍؿ.  « كتاب، بقت، حجاب»الؽؾؿات  اتلٔعيح/  معرَّ

همٓء الرجال، بقت هذا الطالب، كتاب  َجاٍ املطاف إىل اضِ إغاز٠:

 هذه الؿرأة.حجاُب 

فة: ٕهنا أضقػت إلك اسؿ « كتاب، بقت، حجاب»الؽؾؿات  اتلٔعيح/ معرَّ

 إشارة.  

الذيـ سافروا، بقت الذي اجتفد، كتاب  َجاٍ املطاف إىل اضِ َٛصٍٛ:

ػْت.حجاُب   التل تعػَّ

فة: ٕهنا أضقػت إلك اسؿ « كتاب، بقت، حجاب»الؽؾؿات  اتلٔعيح/ معرَّ

 مقصقل.  

َُعسَّف باأليف ٚايالّ: حجاب جؾ، الربقت الطالب، كتاب  َجاٍ املطاف إىل 

 الؿرأة.

ف « كتاب، بقت، حجاب»الؽؾؿات  اتلٔعيح/ فة: ٕهنا أضقػت إلك ُمعرَّ معرَّ

   بإلػ والالم.
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 للنعرفةددول توضيحي 

مسػملىمذيءمعضملؿملٍَّن.ملُّيماالدمماظّٔيمؼّٓػ تعزٓفَا

 أسقضامَا

 ظخث أكعام/ املكصفث
،مػيمعامدظَّتمسػملىمُعؿغمَلػملخملم،مأومخَماَرب،مأومشائبماظؼلمماِّول:ماظضؿائر:

مػم،مػي.أغت،معـل:مأغا،م

طأمساءماِّذكاص،موأمساءماحلؿملواغات،موأمساءممماظؼلمماظـاغي:ماِّسالم:

مؽملؾاتات،موأمساءماجلؼملادات،موأمساءماظؾػملّٓان،معـل:مزؼّٓ،مخّٓجية،معغملة.اظ

م.،مػّٔهعـل:مػّٔام،اظؼلمماظـاظث:مأمساءماإلذارة

م.،ماظيتاظّٔي،معـل:ماظؼلمماظرابع:ماِّمساءمادلوصوظة

م.عـل:ماظّٕجل،ماظغملؿابماظؼلمماخلاعس:مادلؼرتنمباِّظف،مواظالم

:م،معـلخلؿلةماظلابؼةاظؼلمماظلادس:معامأضقفمإىلمواحدمعنماِّضلامما

م.طؿابمزؼّٓطؿابك،م
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 تدريبات

 
 

 التدريب األول
اخلاطئة  ّعالمة خطأ أماو العبازة ،ضع عالمة صح أماو العبازة الصخٔخة

 مع تصْٓب العبازة اخلاطئة.

ـٍ بؾ يصحُّ إصالقف طؾك  -1 الؿعرفة: هل آسؿ الذي ٓ يدلُّ طؾك شلء معق

 ـسف طؾك سبقؾ البدل.كؾ واحد مـ أفراد ج

. لُّ هل آسؿ الذي يدالـؽرة:  -1 ـٍ   طؾك شلء معقَّ

 .تعرُف الـؽرة بصحة دخقل إلػ والالم طؾقفا -3

صارت معرفًة. طؾك الـؽرةوالالم  إذا دخؾت إلػ -7

، وإطالم، وأسؿاء اإلشارة، وإسؿاء الؿقصقلة، الضؿائرمـ الؿعرفة:  -5

 .موالؿؼرتن بإلػ والال

 

 التدريب الثاني

 أكنل العبازات اآلتٔة:

 الـؽرة هل ............................................................... -1

 الؿعرفة هل ............................................................. -1

 ..............ُتعرف الـؽرة بـ ............................................ -3

 الضؿائر هل ............................................................ -7
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 هل ................، ...................ضؿائر الؿتؽؾِّؿ  -5

هل ................، ....................، ضؿائر الغائِب  -4

.. ،...................... ،...................................... 

هل ....................، ....................، ضؿائر الؿخاَصب  -4

..................... ،..................... ،................. 

مـ أسؿا اإلشارة....................، ....................،  -8

.. ،..................... ،.................................... 

مـ إسؿاء الؿقصقلة....................، ....................،  -9

..................... ،..................... ،................. 

مـ إطالم....................، ....................،  -11

...... ،..................... ،................................ 

 صارت معرفًة. طؾك ..........  .............إذا دخؾت  -11

 

 التدريب الثالث

 :اخرت الصخٔح مما بني األقْاع

 آثـان معا(. -هق -مـ ضؿائر الؿتؽؾِّؿ ............. )أكا -1

َـّ  -مـ ضؿائر الغائب ................ )هؿا -1  جؿقع ما سبؼ(. -هل -ُه

 آثـان معا(. -أكتؿ -الؿخاصب .............)أكَت مـ ضؿائر  -3

 آثـان معا(. -معارف -جؿقع إطالم ........... )كؽرات -7

لقس ما  -آثـان معا -همٓء -مـ إسؿاء الؿقصقلة .......... )هذه -5
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 سبؼ(.

 جؿقع ما سبؼ(. -هاتان -هذان -مـ أسؿاء اإلشارة ............ )هذا -4

 بعالتدريب الرا

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

ف الـؽرة، والؿعرفة. -1  طرِّ

 اذكر خؿسة أمثؾة طؾك الـؽرة. -1

 اذكر خؿسة أمثؾة متـقطة طؾك الؿعرفة. -3

 اذكر أسؿاء اإلشارة، وإسؿاء الؿقصقلة. -7

 

 اخلامسالتدريب 

 اضتخسج اليكسات، ّاملعازف ما ٓلٕ:

ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ)ققلف تعالك:  -1

 (  ٺ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ )ققلف تعالك:  -1

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       

           ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ
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 السادسالتدريب 

ًَّ يف أّل كلنتني  :أكنل اجلدّل اآلتٕ كنا مب

 عالمتَا اىْعَمالكلن٘

 صش١ دخٍٛ األيف ٚايالّ س٠ْهمذفرة

 َكرت١ْ باأليف ٚايالّ َعسف١ماظؽؿاب

  مدعد

  مصػقة

  معؽة

  مػؤالء

  ماظيت

  مأغؿم

  مبقتماهلل

  مأوالدغا

  ماظؾؿان

  ماظؼرآن

  مبؾد

  مدقارة
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 البياٛ ّاإلعزاب الباب الجاىٕ:

 :ثالث٘ فصْلّفُٔ 

ايبٓا٤  تعسٜفالفصل األّل:  

 إلعساب.ٚا

 أسٛاٍ ايبٓا٤.الفصل الجاىٕ: 

 .اإلعسابأسٛاٍ الفصل الجالح: 
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 :الفصل األّل

 ّاإلعزاب البياٛ تعزٓف

 

 :ثالخ مضاٜلّفُٔ 

 قص ف ابلِاَء ٌف ذنص أٌريٍث قييّ. املضأل٘ األّىل:

، أو ضؿالؽؾؿة حاٌل واحدة يف جؿقع الرتاكقب كال هق أن يؾزَم أخرَ  البـاء:

 .سؽقنال، أو سرؽ، أو الػتحال

تسؿك مبـقة  السؽقنفؽؾُّ كؾؿة يؾزُم آخرها الضؿ، أو الػتح، أو الؽسر، أو 

 .السؽقنطؾك الضؿ، أو الػتح، أو الؽسر، أو 

 البـاء. أحقالوهذه تسؿك 

، وجؿقع إفعال الحروفجؿقع بعض إسؿاء، و :ٚايهًُات املب١ٝٓ

 قة بـقن التقكقد، أو كقن الـسقةِ.الؿاضقة، وأفعال إمر، وإفعال الؿضارطة الؿـتف

هذيـ، »أسؿاء اإلشارة ما طدا ، و«أكا، هق، تاء الػاطؾ»الضؿائر  مثال األسؿاء:

، وأسؿاء آستػفام ما طدا «الؾذيـ، والؾتقـ»، وإسؿاء الؿقصقلة ما طدا «وهاتقـ

 .«أّي »

 ًٓ فا ما ، ومـالسؽقنواحدة، فؿـفا ما يؾزم  فؽؾ هذه إسؿاء مبـقة تؾزم حا

 يؾزم  الػتح، ومـفا ما يؾزم الضؿ، ومـفا ما يؾزم الؽسر.

، ٓم الجر.مـذُ ، لعؾَّ يف، إلك، طـ،  مثال الحروف:

يف، »كؿا يف  السؽقنؾزم ي، فؿـفا ما تؾزم حال واحدةمبـقة  لحروففؽؾ هذه ا

                                 
 تستعؿؾ حرًفا، واسًؿا. مـذ:( 1)
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، «مـذُ »ؾزم الضؿ كؿا يف ي، ومـفا ما «لعؾَّ »الػتح كؿا يف  ؾزم ي، ومـفا ما «إلك، طـ

 .«ٓم الجر»كؿا يف  ؽسرومـفا ما لزم ال

 أكَؾ، شرَب، حػَظ، جؾَس. مثال األفعال الؿاضقة:

ًٓ فؽؾ هذه إفعال مبـقة   : ٕهنا ماضقة.واحدة وهل الػتح تؾزم حا

 ، اقرْأ.، افعْؾ ، اكظرْ اكتْب  مثال أفعال األمر:

ًٓ فؽؾ هذه إفعال مبـقة   .أوامر : ٕهناالسؽقنواحدة وهل  تؾزم حا

، يجؾِ  مثال األفعال الؿضارطة: .يـتِصَرنَّ ـَ ، يْؼَرْأَن، يحَػْظ ـْ  َس

، «يـتصَرنَّ »كؾؿتل فؽؾ هذه إفعال مبـقة تؾزم حال واحدة وهل الػتح كؿا يف 

ـْ » الثؼقؾة، والثاكقة مـتفقة بـقن التقكقد  السؽقن: ٕن إولك مـتفقة بـقن «يجؾَس

 الخػقػة.

ـَ »، «يْؼَرْأنَ »كؾؿتل يف  السؽقنومبـقة طؾك   : ٕهنؿا اكتفقتا بـقن الـسقة.«يحَػْظ

 ٌا يه األظٍاء املتجيث؟ املضأل٘ الجاىٔ٘:

 إصؾ يف إسؿاء أهنا معربة، إٓ أكف يقجد بعض إسؿاء مبـقة، ومـفا:

 .«هذيـ، وهاتقـ»ما طدا  أسؿاء اإلشارة -1

 .ـاكـا، هُ ، هُ هَذا، هذِه، همٓءِ  مثل:

  .«قـيـ، والؾتَ الؾذَ »ما طدا  الؿوصولةاألسؿاء  -2

ـَ   مثل:  .، الالئل، الاليتالذي، التل، الذي

 .«أّي »ما طدا  أسؿاء االستػفام -3

ـَ   مثل:  .متك، هْؾ، كقَػ، أي

 .«أّي »طدا ما  أسؿاء الشرط -4

 .، حقثُؿا، كقػؿا، أيـؿا، مفؿاَمـ، ما، متك، أيـ، أيَّانَ  مثل:
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 الضؿائر. -5

، ُهْؿ، ، قَ أكا، هُ  مثل: ـُ  .تاء الػاطؾكح
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 اإلعزاب

 

 قص ف اإلقصاَب ٌف ذنص أٌريٍث قييّ. املضأل٘ الجالج٘:

رفعا،  مققعفا يف الجؿؾةحسب أخر الؽؾؿة حاُل  يتغقر هق أن اإلطراب:

ا، وجزًما.  وكصبا، وجرًّ

 كقاع:أ، وتـؼسؿ ثالثة اإلطراب أحقالوهذه تسؿك 

 الرفع، الـصب. ال، واألسؿاء:األفع تشترك فقهما األول: 

 الجر. ما يخص األسؿاء:الثاين: 

 الجزم. ما يخص األفعال:الثالث: 

إفعال الؿضارطة إٓ إذا جؿقع إسؿاء، و غالب :والؽؾؿات الؿعَربُة هي

 اتصؾت بـقن التقكقد، أو كقن الـسقة.

 .زيدٌ  جاء [:1مثال ]

 .زيًدا رأيُت [: 2مثال ]

 .بزيدٍ  مررُت [:  3مثال ]

فا مرًة مرفقطة، وجدتَ  يف هذه إمثؾة الثالثة« زيد»إذا تلمؾَت كؾؿة  اتلٔعيح/

 .طؾقفا ةومرة مـصقبة، ومرة مجرورة، وذلؽ ٓختالف العقامؾ الداخؾ

 تعرب فاطال: ٕن قبؾفا فعال،   فػي الؿثال األول

 تعرب مػعقٓ بف: ٕن قبؾفا فعال، وفاطال،  ويف الؿثال الثاين

 : «الباء»ُتعرب اسؿ مجرور: ٕن قبؾفا حرف جر وهق  الثالث الؿثال ويف

 بًة.لذلؽ هذه الؽؾؿة ُتسؿك معرَ 
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 زيٌد. يسافرُ  [:4مثال ]

 زيٌد. ُيسافرَ لـ  [:5مثال ]

 زيٌد. يسافر  لؿ  [:6مثال ]

فا مرًة مرفقطة، وجدتَ  يف هذه إمثؾة الثالثة« يسافر»إذا تلمؾَت كؾؿة  اتلٔعيح/

 ة مجزومة، وذلؽ ٓختالف العقامؾ الداخؾ طؾقفا، ومرة مـصقبة، ومر

 : ٕهنا لؿ تسبؼ بـاصب، وٓ جازم، ُرفِعْت   فػي الؿثال األول

 ، «لـ»: ٕهنا ُسبِؼت بحرف كصب ُكِصبت ويف الؿثال الثاين

  :«لؿ»ُجِزمت: ٕهنا ُسبِؼت بحرف جزم  ويف الؿثال الثالث

 بًة.ك معرَ لذلؽ هذه الؽؾؿة ُتسؿَّ 

ـً كس يكٔن  إلقصابا فاٜدٗ:  ا، وكس يكٔن حلسيصا.ىف

م يف إمثؾة  :الؾػظياإلطراُب أما  ففق ما ٓ يؿـع مـ الـطؼ بف ماكٌع كؿا تؼدَّ

 السابؼة.

ا   ، والؿاكُع ثالثة أكقاع:بف ماكعٌ  الـطؼيؿـع مـ ما ففق  :التؼديرياإلطراُب وأم 

ر الـطق ب األٍٚ:ايٓٛع  مثؾ:  لػ الؿؼصقرة،بإ: ٓكتفاء الؽؾؿة الحركةتعذُّ

 ؿصطػك.الرضك، الػتك، ال

ُر طؾقفا جؿقع الحركات  .«الضؿة، والػتحة، والؽسرة» وتؼد 

 .الػتىسافر  [:1مثال ]

 .الػتىرأيُت  [:2مثال ]

 .الػتىسؾؿُت طؾك  [:3مثال ]

الحركة لؿ  وجدَت  يف هذه إمثؾة الثالثة« الػتك»إذا تلمؾَت كؾؿة  اتلٔعيح/

 .رؾ التعذُّ تظفر طؾقفا: ٕج
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 رة، جاءت مرفقطة بالضؿة الؿؼدَّ  فػي الؿثال األول

 جاءت مـصقبة بالػتحة الؿؼدرة،  ويف الؿثال الثاين

 جاءت مجرورة بالؽسرة الؿؼدرة. ويف الؿثال الثالث

: ٓكتفاء الؽؾؿة بالقاء الؿـؼقصة، مثؾ: الـطق بالحركة استثؼال ايجاْٞ:ايٓٛع 

 دي.أيت، الداطل، الؼاضل، العا

ُر طؾقفا  تفا.« الضؿة، والؽسرة»وتؼد   فؼط، أما الػتحة فتظفر طؾقفا: لخػ 

 جاء الؼاضل. [:1مثال ]

 .أبصرُت الؼاضَل  [:2مثال ]

 ذهبت إلك الؼاضل. [:3مثال ]

يف الؿثالقـ إول، والثالث وجدَت « ؼاضلال»إذا تلمؾَت كؾؿة  اتلٔعيح/

 .ؼ هباالحركة لؿ تظفر طؾقفا: ٕجؾ استثؼال الـط

 ،جاءت مرفقطة بالضؿة الؿؼدرة فػي الؿثال األول

 جاءت مجرورة بالؽسرة الؿؼدرة. ويف الؿثال الثالث

ر.« الػتحة»فظفرت الحركة  يف الؿثال الثاينأما   طؾقفا، ولؿ ُتؼدَّ

ابل، تَ كِ دي، لَ وَ ؿ، مثؾ: : ٓكتفاء الؽؾؿة بقاء الؿتؽؾِّ ؿـاسبةال ايجايح:ايٓٛع 

 يت.ؿل، بقتل، صالؾَ قَ 

ُر طؾقفا جؿقع الحركات  .«الضؿة، والػتحة، والؽسرة» وتؼد 

 دي.لَ جؾس وَ  [:1مثال ]

 أططقُت ولدي كتابا. [:2مثال ]

 سافرُت مع ولدي. [:3مثال ]

وجدَت الحركة لؿ  يف هذه إمثؾة الثالثة« ديلَ وَ »إذا تلمؾَت كؾؿة  اتلٔعيح/
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 .تظفر طؾقفا: ٕجؾ الؿـاسبة

 .رةءت مرفقطة بالضؿة الؿؼدَّ جا فػي الؿثال األول

 .جاءت مـصقبة بالػتحة الؿؼدرة ويف الؿثال الثاين

 جاءت مجرورة بالؽسرة الؿؼدرة. ويف الؿثال الثالث
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 بني البياٛ، ّاإلعزاب مقارى٘

 اإلعزاب البياٛمّدُ املقارى٘

 اظؿعرؼف

ٍْ  َسٖٛ إٔ ًٜصّ أِخ ايه١ًُ سا

ٚاسد٠ يف مجٝع ايرتانٝب 

ٚ ايفتض، أٚ ايهطس، نايطِ، أ

 .ايطهٕٛأٚ 

ٍُ أِخ س ٖٛ إٔ ٜتػري سا

ايه١ًُ سطب َٛقعٗا 

يف ادت١ًُ زفعا، 

َّا.  ْٚصبا، ٚدسِّا، ٚدص

ماِّحوال
ايطِ، ٚايفتض، ٚايهطس، 

 .ايطهٕٛٚ

ايسفع، ٚايٓصب، 

 ٚادتس، ٚادتصّ.

ماِّغواع

مجٝع اذتسٚف، بعض األمسا٤، ٚ

ٚمجٝع األفعاٍ املاض١ٝ، ٚأفعاٍ 

فعاٍ املطازع١ املٓت١ٝٗ األَس، ٚاأل

 بٕٓٛ ايتٛنٝد، أٚ ْٕٛ ايٓط٠ِٛ.

غايب األمسا٤، ٚمجٝع 

األفعاٍ املطازع١ إال إذا 

اتصًت بٕٓٛ ايتٛنٝد، 

 أٚ ْٕٛ ايٓط٠ٛ.
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 بني اإلعزاب اللفعٕ، ّاإلعزاب التقدٓزٖ مقارى٘

 اإلعزاب التقدٓزٖ اإلعزاب اللفعٕمّدُ املقارى٘

 اظؿعرؼف
َٔ ايّٓٓل ب٘  َا ال ميٓعٖٛ 

 .َاْْع

ب٘  ايّٓٓلميٓع َٔ َا ٖٛ 

 .َاْع

،ماِّغواع

مواِّعـؾة

ايّٓايُب  َجٌ:ايط١ُ،  ص:1ط

.ُِ  ٜتهً

َِ شْٜد  َجٌ:ايفتش١،  ص:2ط نًّٜ

.ٌَ  ايسد

دًَظ  َجٌ:ايهطس٠،  ص:3ط

 ع٢ً ايدَّززّٚ.

مل  َجٌ:، ايطهٕٛ ص:4ط

 ٜطافِس ستُْد.

حك،  مثل: ايتعرُّز،ص: 1ط الرَّ

 الِحجا، العصا.

ايداعٞ،  َجٌ:ايجّْكٌ،  ص:2ط

 ايٓادٟ، ايطاعٞ.

ٚال تعٗس إال ايفتش١ عٓد 

 ايٓصِب.

نتابٞ،  َجٌ:املٓاضب١،  ص: 3ط

 صدٜكٞ، َعُِّٞ.
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 تدريبات

 
 

 التدريب األول
اخلاطئة  ّعالمة خطأ أماو العبازة ،ضع عالمة صح أماو العبازة الصخٔخة

 مع تصْٓب العبازة اخلاطئة.

 هق أن يؾزَم أخَر الؽؾؿة حاٌل واحدة يف جؿقع الرتاكقب. البـاء -1

تسؿك  السؽقنكؾُّ كؾؿة يؾزُم آخرها الضؿ، أو الػتح، أو الؽسر، أو  -1

 .معربة

 هق أن يتغقر حاُل أخر الؽؾؿة حسب مققعفا يف الجؿؾة.اإلطراب  -3

 جؿقع الحروف مبـقة. -7

 جؿقع إسؿاء مبـقة. -5

 ة.إفعال الؿاضقة مبقـ -4

 أفعال إمر مبـقة. -4

 الؿـتفقة بـقن التقكقد، أو كقن الـسقةِ. جؿقع إفعال الؿضارطة مبـقة إٓ -8

 الؾػظل هق ما ٓ يؿـع مـ الـطؼ بف ماكٌع. اإلطراب -9

 .هق ما يؿـع مـ الـطؼ بف ماكعٌ  التؼديري اإلطراب -11

 

 

 التدريب الثاني
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 أكنل العبازات اآلتٔة:

 .............................................................البـاء هق ... -1

 اإلطراب هق ............................................................ -1

الؽؾؿات الؿبـقة هل .....................، .......................،  -3

..................... ،................................................... ،.. 

الؿقاكع التل تؿـع الـطؼ بعالمة اإلطراب هل .................،  -7

.......................... ،.................. 

 التدريب الثالث

 :اخرت الصخٔح مما بني األقْاع

آثـان  -مبـقة -كؾ كؾؿة يؾزم آخرها الضؿ تسؿك ............ )معربة -1

 (.معا

بعضفا  -جؿقعفا معرب -الحروف .................. )جؿقعفا مبـل -1

 مبـل وبعضفا معرب(.

بعضفا مبـل  -جؿقعفا معرب -)جؿقعفا مبـل إسؿاء ................. -3

 وبعضفا معرب(.

إول  -الؿضارع -إمر -أفعال .................. مبـل دائؿا. )الؿاضل -7

 والثاين(.

ر الؿقاكع -5  -الثِّؼؾ -التل تؿـع الـطؼ بعالمة اإلطراب هل ...... )التعذُّ

 جؿقع ما سبؼ(. -الؿـاسبة

 التدريب الرابع
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 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 افُرق بقـ اإلطراب، والبـاء مـ حقث التعريُػ، وإكقاع، وإحقال. -1

مـ حقث التعريُػ،  بقـ اإلطراب الؾػظل، واإلطراب التؼديريافُرق  -1

 إكقاُع وإمثؾة.و

 اذكر إصؾ يف كؾٍّ مؿا يليت مـ حقث اإلطراُب والبـاء: -3

 الحروف. -أ

 إفعال. -ب

 جـ ـ إسؿاء.

 اخلامسالتدريب 

ًِّ املعسَب، ّاملبين يف   :كل مما ٓأتٕب

أَ َفأَْحَسَن الُْوُضوَء َخَرَجْت َخطَاَياُه ِمْن َج » :َقاَل َرُسوُل اهللِ  -1 َسِدهِ، َمْن َتَوضَّ

ِت َأْظَػاِرهِ  ُرَج ِمْن ََتْ  .«َحتَّى ََتْ

يْلِ » :َقاَل َرُسوُل اهللِ  -2  ،َما ِمْن ُمْسؾٍِم َيبِيُت َعَذ ذِْكٍر َطاِهًرا، َفيَتََعارَّ ِمَن الؾَّ

اهُ  اهللََفيَْسأَُل  َّٓ َأْعطَاُه إِيَّ ِ ِخَرةِ إ ْٔ ْنيَا َوا ا ِمَن الدُّ  .«َخْرً

اعؾم أنه يـبغي دن بؾغه يشء يف فضائل إعامل أن » م الـووي:قال اإلما -3

يعؿل به، ولو مّرة واحدة، ليؽون من أهؾه، وٓ يـبغي له أن يرتكه مطؾؼاً، بل يأيت بام 

إَذا َأَمْرُتُؽْم َبَمٍء فأُْتوا : »يف احلديث ادتػق عذ صحته تيرس مـه، لؼول الـبّي 

                                 
 (.145رواه مسلم ) ( صحيح:1)

(، وصححه 11042(، وأمحد )20504(، والنسائي يف الكربى )5041بو داود )رواه أصحيح: ( 2)

 .األلباين

 (.2330(، ومسلم )0122رواه البخاري ) متػق عؾيه:( 3)
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 .«ِمـُْه ما اْستَطَْعتُمْ 

 السادسالتدريب 

 أكنل اجلدّل التالٕ:

 املاىع مً اليطق باحلزك٘مالكلن٘

  نتابٞ

  َصّٓف٢

  ٜعفٛ

  ايطاعٞ

  َستط٢

  ٜسض٢

  زضا

  بٝيت

  ايداعٞ

  ٜسدٛ

  ع٢ُ

  ايعُٞ

  ٜكطٞ

 

 

 

                                 
 (.35األذكار، للنووي، صـ ) ( انظر:1)
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 :الفصل الجاىٕ

 أحْال الِبيـــاٛ

 

 مضاٜل: مخطّفُٔ 

ٔال ةِ املضأل٘ األّىل:  اء األظٍاء؟ٌا يه أخ
 بٓا٤ األمسا٤ ي٘ أزبع أسٛاٍ:

 طؾك الػتح. البـاء اذتاٍ األٚىل:

ـَ كقَػ، هقَ  ومن األمثؾة طؾى ذلك:  .، أنَ ، الذي

 طؾك الضؿ. البـاء اذتاٍ ايجا١ْٝ:

،  تاء الػاطؾ،  ومن األمثؾة طؾى ذلك: ـُ  حقُث، مـُذ.كح

 طؾك الؽسر. البـاء اذتاٍ ايجايج١:

 . همِٓء، هذهِ  ومن األمثؾة طؾى ذلك:

 .السؽقنطؾك  البـاء اذتاٍ ايسابع١:

. ومن األمثؾة طؾى ذلك: ـْ  هْؿ، الذي، َم
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 أحْال بياٛ الفعل املاضٕ

 

ٔالٌا يه أ املضأل٘ الجاىٔ٘:  ةِاء اىفكو املايض؟ خ
 أسٛاٍ: ثالخي٘  ايفعٌ املاضٞبٓا٤ 

 الػتح إذا لم يتصل به شيء.ُيبـى طؾى  اذتاٍ األٚىل:

 زيٌد. جاء [:1ل ]مثا

 طؿٌرو.ذهَب  [:2مثال ]

 ماضققـوجدهتؿا « جاء، ذهب»هذيـ الؿثالقـ يف إذا تلمؾت الػعؾقـ  اتلٔعيح/

الػتح: لعدم اتصالفؿا بشلء، وهذا هق إصؾ يف الػعؾ الؿاضل أن  ـ طؾكمبـقق

 ُيبـك طؾك الػتح.

 ُيبـى طؾى الضم إذا اتصؾت به واو الجؿاطة. :ايجا١ْٝاذتاٍ 

 .وااجتفُد الؿسؾؿقن  [:1ل ]مثا

 .واكجُح الطالب [: 2مثال ]

وجدهتؿا « اجتفد، كجح»هذيـ الؿثالقـ إذا تلمؾت الػعؾقـ يف  اتلٔعيح/

: ٓتصالفؿا بقاو الجؿاطة، وواو الجؿاطة تعرب فاطال ـ طؾك الضؿمبـقق ماضققـ

 مبـقا.

و كون الـسوة، إذا اتصؾت به التاء الؿتحركة، أ السؽونيبـى طؾى  :ايجايج١اذتاٍ 

 الػاطل. « كا»أو 

 الؼرآَن. ُت حػظ   [:1مثال ]

 الؼرآَن. َت حػظ   [:2مثال ]
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 الؼرآَن. ِت حػظ   [:3مثال ]

 الؼرآَن. نَ حػظ  الـساء  [:4مثال ]

 الؼرآَن. ـَاحػظ   [:5مثال ]

وجدتف  لخؿسةيف هذه إمثؾة ا« حػظ»إذا تلمؾَت الػعؾ الؿاضل  اتلٔعيح/

وٓتصالف يف تاء الؿتحركة، الب إمثؾة الثالثة إولكتصالف يف : ٓالسؽقنمبـقا طؾك 

 قـ.الػاطؾ« كا»بـ  خامسبـقن الـسقة، وٓتصالف يف الؿثال ال رابعالؿثال ال

« قـكا الػاطؾالتاء الؿتحركة، كقن الـسقة، » الؿتصؾة وتعرب هذه الزيادات

 ضؿقًرا مبـقا يف محؾ رفع فاطؾ.
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 ألمزأحْال بياٛ فعل ا

 

ٔالٌا يه أ املضأل٘ الجالج٘:  ةِاء فكو األمص؟ خ
 ي٘ أزبع أسٛاٍ:فعٌ األَس بٓا٤ 

نإ إذا إذا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايّْط٠ٛ، ٚ ايطهٕٛاذتاٍ األٚىل: ٜب٢ٓ ع٢ً 

 .صشٝض اآلخس، ٚمل ٜتصٌ ب٘ غ٤ٞ

 دروَسؽ. اقرأ   [:1مثال ]

. اقرأ نَ  [:2مثال ] َـّ  دروَسؽ

: السؽقنوجدهتا مبـقة طؾك  يف هذيـ الؿثالقـ« قرأا»إذا تلمؾَت كؾؿة  اتلٔعيح/

 وذلؽ ٕهنا يف الؿثال إول صحقحة أخر، ولؿ يتصؾ هبا شلء.

 وٕهنا يف الؿثال الثاين اتصؾت هبا كقن الـِّسقة.

القاو، »هق ما لؿ يـتِف بحرف طؾة، وحروف العؾة ثالثة وهل  والطديح اآلرص/

 «.إلػ، القاء

 إذا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايتٛنٝد. ٢ ع٢ً ايفتضاذتاٍ ايجا١ْٝ: ٜبٓ

 يف سبقؾ اهلل. جاهَدن   [:1مثال ]

 طؾك آداب الـقِم. حافِظَن   [:2مثال ]

يف هذيـ الؿثالقـ وجدهتؿا  «جاهد، حافظ»ؾَت الػعؾقـ إذا تلمَّ  اتلٔعيح/

بـقن  ٓتصال الثاين، والثؼقؾة بـقن التقكقد إول مبـققـ طؾك الػتح: وذلؽ ٓتصال

 .التقكقد الخػقػة

ففذه تسؿك كقن وإذا تلمؾَت كقن التقكقد يف الػعؾ إول وجدهتا مشددة، 

 تقكقد ثؼقؾة.
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ػةوجدهتا  الثاينتلمؾَت كقن التقكقد يف الػعؾ وإذا  ففذه تسؿك كقن تقكقد  ،مخػَّ

 خػقػة.

ٜب٢ٓ ع٢ً سرف ايٕٓٛ إذا اتصًت ب٘ أيف االثٓني، أٚ ٚاٚ اذتاٍ ايجايج١: 

 ُاع١، أٚ ٜا٤ املداطّٔب١ِ.ادت

 برفٍؼ. تعامال [:1مثال ]

 برفٍؼ. تعامؾوا [:2مثال ]

 برفٍؼ. تعامؾي [:3مثال ]

ا مبـقة طؾك هتيف هذه إمثؾة الثالثة وجد« تعامؾ»إذا تلمؾَت كؾؿة  اتلٔعيح/

حذف الـقن: وذلؽ ٓتصالفا بللػ آثـقـ يف الؿثال إول، وٓتصالفا بقاو 

 .يف الؿثال الثالث ال الثاين، وٓتصالفا بقاء الؿخاَصبَةِ الجؿاطة يف الؿث

َّاذتاٍ ايسابع١:   .سّٚاآلِخ ٜب٢ٓ ع٢ً سرف سسف ايع١ً إذا نإ َعت

 .طؾك الـبل  صل   [:1مثال ]

 ربَّؽ. ادعُ  [:2مثال ]

 الصدَق. تحر   [:3مثال ]

طؾك  اـقمب ضل يف هذه إمثؾة الثالثة وجدتفإذا تلمؾَت الػعؾ الؿا اتلٔعيح/

، «القاء»حرف العؾة ف ذِ فحُ « صؾل»أصؾف « صؾِّ »إول  ، فالػعؾحذف حرف العؾة

ض طـف بالؽسرة.  وُطقِّ

ض طـف «القاو»فُحِذف حرف العؾة « ادطق»أصؾف « ادع»والػعؾ الثاين  ، وُطقِّ

 بالضؿة.

، «إلػ الؿؼصقرة»فُحِذف حرف العؾة « تحرى»أصؾف « تحرَّ »والػعؾ الثالث 

ض   طـف بالػتحة.وُطقِّ
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 أحْال بياٛ الفعل املضارع

 

ٔال ةِاء  املضأل٘ الزابع٘:  ؟اىفكو املغارعٌا يه أخ
َُ  ب٢ٓ إال يف سايني:ب، ٚال ُٜعَساألصٌ يف ايفعٌ املطازع أْ٘ 

 بف كقن التقكقد. إذا اتصؾْت  ُيبـك طؾك الػتح اذتاٍ األٚىل:

 دروَسـا. لـذاكَِرن  [: 1مثال ]

 دروسفؿ. يحَػظَن  طالب ال[: 2مثال ]

يف هذيـ الؿثالقـ  «كذاكر، يحػظ» قـ الؿضارطقـإذا تلمؾَت الػعؾ اتلٔعيح/

 .طؾك الػتح: وذلؽ ٓتصالفؿا بـقن التقكقدوجدهتؿا مبـققـ 

 .سقةبف كقن الـِّ  إذا اتصؾْت  السؽقنُيبـك طؾك  اذتاٍ ايجا١ْٝ:

نَ الطالباُت [: 1مثال ]  .يجتَِفد 

. ب نَ يرت  الـساُء  [:2مثال ] َـّ  بققهت

يف هذيـ الؿثالقـ  «بيجتفد، يرتِّ » قـ الؿضارطقـإذا تلمؾَت الػعؾ اتلٔعيح/

 ـسقةِ.ال : وذلؽ ٓتصالفؿا بـقنِ سؽقنالطؾك وجدهتؿا مبـققـ 
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 فّأحْال بياٛ احلز

 

ٔال ةِاء  املضأل٘ اخلامض٘:  ؟فواحلصٌا يه أخ
 أزبع أسٛاٍ: بٓا٤ اذتسٚف ي٘

 طؾى الػتح.البـاء  :اذتاٍ األٚىل

، ، لعؾَّ  ومن األمثؾة طؾى ذلك:  واو العطػ.ُثؿَّ

 طؾى الضم.البـاء  اذتاٍ ايجا١ْٝ:

  .مـذُ  ومن األمثؾة طؾى ذلك:

 طؾى الؽسر.البـاء  اذتاٍ ايجايج١:

  ٓم الجر، وٓم التعؾقؾ. ومن األمثؾة طؾى ذلك:

 .السؽونطؾى البـاء  اذتاٍ ايسابع١:

  ، قد.هْؾ  ذلك:ومن األمثؾة طؾى 
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 ددّل تْضٔحٕ ألحْال البياٛ

 اإلعزابمّدُ املقارى٘

 اِّمساء
ُٜ ب٢ٓ ع٢ً ايطِ، أٚ ايفتض، أٚ ايهطس، أٚ بعطٗا 

 .ايطهٕٛ

ماِّصعال

مادلاضي

 دًَظ.َجٌ: ، ٢ٓ ع٢ً ايفتض إذا مل ٜتصٌ ب٘ غ٤ُٜٞب  ص:1ط

 َجٌ:، ُٜب٢ٓ ع٢ً ايطِ إذا اتصًت ب٘ ٚاٚ ادتُاع١ ص: 2ط

 ًُطٛا.د

إذا اتصًت ب٘ ايتا٤ املتشسن١، أٚ  ايطهٕٜٛب٢ٓ ع٢ً ص: 3ط

 دًِطُت. َجٌ:، ايفاعٌ« ْا»ْٕٛ ايٓط٠ٛ، أٚ 

ماِّعر

إذا نإ صشٝض اآلخس، ٚمل  ايطهٕٜٛب٢ٓ ع٢ً ص: 1ط

 ادًِظ. َجٌ:، ٜتصٌ ب٘ غ٤ٞ، ٚإذا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايّْط٠ٛ

 :َجٌ، ٜب٢ٓ ع٢ً ايفتض إذا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايتٛنٝدص: 2ط

.َّ  ادًَط

ٜب٢ٓ ع٢ً سرف ايٕٓٛ إذا اتصًت ب٘ أيف االثٓني، أٚ  ص:3ط

 ادًَطا. َجٌ:، ٚاٚ ادتُاع١، أٚ ٜا٤ املداطّٔب١ِ

ٌَّ اآلخسّٚ ص:4ط ، ٜب٢ٓ ع٢ً سرف سسف ايع١ً إذا نإ َعت

ّْ. َجٌ:  ص

مادلضارع

 َجٌ:، ايفتض إذا اتصًِت ب٘ ْٕٛ ايتٛنٝدُٜب٢ٓ ع٢ً  ص:1ط

.َّ  جيًَط

 َجٌ:، إذا اتصًِت ب٘ ْٕٛ ايّْط٠ٛ ايطهٕٛع٢ً ُٜب٢ٓ  ص:2ط

.َٔ  جيًِِّٖط

مفواحلر
، ايطهٕٛأٚ ايهطس، أٚ  ،أٚ ايطُِتب٢ٓ ع٢ً ايفتض، 

َّ، َُٓر، الّ ادتس، قِد. َجٌ:  يع
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
اخلاطئة  ّعالمة خطأ أماو العبازة ،ضع عالمة صح أماو العبازة الصخٔخة

 لعبازة اخلاطئة.مع تصْٓب ا

 .التاء الؿتحركةطؾك الضؿ إذا اتصؾت بف الػعؾ الؿاضل ُيبـك  -1

« كا»، أو كقن الـسقة، أو واو الجؿاطةإذا اتصؾت بف  السؽقنيبـك طؾك  -1

 الػاطؾ.

 .الضؿإصؾ يف الػعؾ الؿاضل أكف ُيبـك طؾك  -3

ف شلء، إذا كان صحقح أخر، ولؿ يتصؾ ب السؽقنطؾك  فعؾ إمر يبـك -7

 وإذا اتصؾت بف كقن الـِّسقة.

 طؾك الػتح إذا اتصؾت بف كقن التقكقد. فعؾ إمر يبـك -5

طؾك حذف الـقن إذا اتصؾت بف ألػ آثـقـ، أو واو  فعؾ إمر يبـك -4

 الجؿاطة، أو ياء الؿخاَصبِة.

 طؾك حذف حرف العؾة إذا كان معتؾَّ أخِر. فعؾ إمريبـك  -4

 .الـِّسقة طؾك الػتح إذا اتصؾْت بف كقنالؿضارع الػعؾ ُيبـك  -8

 .التقكقدإذا اتصؾْت بف كقن  السؽقنطؾك الػعؾ الؿضارع ُيبـك  -9

 لؿ يتصؾ بف شلء.إذا  الػتحطؾك الػعؾ الؿاضل ُيبـك  -11

 التدريب الثاني
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 أكنل العبازات اآلتٔة:

 .جؿاطةواو الإذا اتصؾت بف  ............ طؾك الػعؾ الؿاضل ُيبـك  -1

 ..............، أو ................إذا اتصؾت بف  السؽقنيبـك طؾك  -1

 إصؾ يف الػعؾ الؿاضل أكف ُيبـك طؾك ............... -3

ؿ يتصؾ بف إذا كان صحقح أخر، ول السؽقنطؾك  فعؾ .......... يبـك -7

 .......شلء، وإذا اتصؾت بف 

 .......إذا اتصؾت بف كقن  ..............طؾك  فعؾ إمر يبـك -5

.................، أو طؾك حذف الـقن إذا  فعؾ إمر يبـك -4

 .................، أو ....................

 ..................طؾك حذف حرف العؾة إذا فعؾ إمريبـك  -4

 .................... طؾك الػتح إذاالػعؾ الؿضارع ُيبـك  -8

 ......................إذا  السؽقنطؾك لػعؾ الؿضارع اُيبـك  -9

...........، أو ...............، أو ................، طؾك الحروف ُتبـك  -11

 أو ..................

 لؿ يتصؾ بف شلء.إذا  ..........طؾك الػعؾ الؿاضل ُيبـك  -11

 

 الثالثالتدريب 

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. ال بـاء إسؿاءأحق اذكر -1

 مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. بـاء الػعؾ الؿاضلأحقال  اذكر -1
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 مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. أحقال بـاء فعؾ إمر اذكر -3

 مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. فوبـاء الحرأحقال  اذكر -7

 ما تؼقل. مع ذكر أمثؾة طؾك بـاء الػعؾ الؿضارعأحقال  اذكر -5

 الرابعالتدريب 

ُِّدَد  ٌِ  :اذكس أحْال بياء الكلنات اآلتٔة، ّضبب بيائَا إ

 الضبب حال بياَٜامالكلن٘

 ألٕ األصٌ يف ايفعٌ املاضٞ إٔ ُٜب٢ٓ ع٢ً ايفتض. ايفتض دا٤

   ٖؤال٤

   نٝف

   ٖرا

   دا٤ٚا

   دًطِت

   دًطَت

   اغسب

   تعًُٛا

َٔ ُِ    تعّٜ

َّ َُ    تعّٜ

َٕ ِّٚد    جيَت

َّ    حيفعّٔ

   ع٢ً

ِٔ    ع

   أْا
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 أحْال اإلعزاب  :الفصل الجالح

 :مبحجاٌّفُٔ 

أسٛاٍ إعساب ايفعٌ املبحح األّل: 

 املطازع.

أسٛاٍ إعساب : الجاىٕاملبحح 

 األمسا٤.
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 املبحح األّل

 أحْال إعزاب الفعل املضارع

 

 مضاٜل: صتّفُٔ 

ٔال  املضأل٘ األّىل:  ؟إقصاب اىفكو املغارعٌا يه أخ
 أحوال إطراب الػعل الؿضارع ثالثة:

 إذا لؿ ُيسبؼ بلداة مـ أدوات الـصب، أو الجزم. الحال األولى: الرفع:

 إذا ُسبَؼ بلداة مـ أدوات الـصب. الحال الثاكقة: الـصب:

 إذا ُسبَؼ بلداة مـ أدوات الجزم.الحال الثالثة: الجزم: 

ًَ  املضأل٘ الجاىٔ٘:  اىفكو املغارع؟ يُصففُ  ة
 ُيرفُع الػعل الؿضارع بثالث طالمات:

 إذا كان صحقح أخر. الظاهرة: الضؿةُ العالمة األولى: 

 زيٌد الؾقَؾ. َيؼومُ  [:1مثال ]

ُرُس  [:2مثال ]  طؿٌرو الػؼف. َيد 

يف هذيـ الؿثالقـ « يؼقم، يدرس»إذا تلمؾَت الػعؾقـ الؿضارطقـ  اتلٔعيح/

، وٓ جازٌم، طقـ بضؿة ضاهرة: وذلؽ ٕهنؿا لؿ يتؼدمفؿا كاصٌب وجدهتؿا مرفق

 وٕن الحرف إخقر فقفؿا صحقح غقر معتؾ.

 فعؾ مضارع مرفقع بالضؿة الظاهرة. لذلك كؼول يف إطرابفؿا:

رةالعالمة الثاكقة:   إذا كان معتؾ أخر. :الضؿُة الؿؼد 

 الؼاضل بالحؼ. يؼضي [:1مثال ]

 ؿ ربف.الؿسؾ يدطو [:2مثال ]
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 الؿممـ بؼضاء ربف. يرضى [:3مثال ]

يف هذه إمثؾة « يؼضل، يدطق، يرضك»إذا تلمؾَت الػعؾ الؿاضل  اتلٔعيح/

رة  : وذلؽ ٕكف لؿ يتؼدمف -أي غقر ضاهرة–الثالثة وجدتف مرفقطا بضؿة مؼدَّ

مـف معتؾ أخر، فػل الؿثال إول معتؾ  ، وٓ جازٌم، وٕن الحرف إخقركاصٌب 

بالقاء، ويف الؿثال الثاين معتؾ أخر بالقاو، ويف الؿثال الثالث معتؾ أخر  أخر

 بإلػ.

رة، والذي مـع مـ فعؾ مضارع مرفقع  :هلذلك كؼول يف إطراب بالضؿة الؿؼدَّ

 .رُ عذُّ الثالث: التَّ  الؿثال، ويف ؼُؾ الثِّ  ، والثاينإول الؿثالضفقرها يف 

اتصؾ بف ضؿقر تثـقة، أو ضؿقر جؿع، أو ضؿقر ذا إ الـون: ثبوُت  العالمة الثالثة:

 الؿمكَّثِة الؿَخاَصبِة.

 يف الؿسابؼة. ُيشاركانِ الطالبان  [:1مثال ]

 يف الؿسابؼة. ُتشاركانِ الطالبتان  [:2مثال ]

 يف الؿسابؼة. ُيشاركونَ الطالب  [:3مثال ]

 يف الؿسابؼة. ُتشاركونأكتؿ  [:4مثال ]

 يف الؿسابؼة. ُتَشاركقنَ أكِت  [:5مثال ]

إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع يف هذه إمثؾة الخؿسة وجدتف مرفقطا  اتلٔعيح/

 بثبقت الـقن، وذلؽ لؿا يؾل:

 ٕكف لؿ يتؼدمف كاصٌب، وٓ جازٌم، 

 بضؿقر التثـقة. ، والثاينإول قـٓتصالف يف الؿثالو

 .الثالث، والرابع بقاو الجؿاطة قـوٓتصالف يف الؿثال

 الؿثال الخامس بقاء الؿخاصبة. وٓتصالف يف



 88   املختصر يف الهحو

 أو األفعال الخؿسة، ومن األمثؾة طؾقفا أيضا: وهذه تسؿى باألمثؾة

 يؼقمان، يحػظان، يؾعبان، يلكالن، يشربان، يصؾقان، يصقمان.[: 1]

 حػظان، تؾعبان، تلكالن، تشربان، تصؾقان، تصقمان.تتؼقمان، [: 2]

 ن، يصؾقن، يصقمقن.يؼقمقن، يحػظقن، يؾعبقن، يلكؾقن، يشربق[: 3]

 تؼقمقن، تحػظقن، تؾعبقن، تلكؾقن، تشربقن، تصؾقن، تصقمقن. [:4]

 تؼقمقـ، تحػظقـ، تؾعبقـ، تلكؾقـ، تشربقـ، تصؾقـ، تصقمقـ. [:5]

: ٕهنا مـ إفعال فعال مضارطا مرفقطا بثبقت الـقن فؽل هذه األفعال ُتعرُب:

 .الخؿسة

ضؿقرا مبـقا  فقعرُب « ياء الؿخاصبة ، واو الجؿاطة، ألػ آثـقـ» وأما الضؿقر

 يف محؾ رفع فاطؾ. السؽقنطؾك 
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 ىصب الفعل املضارع

 

ًَ يَُِطُب اىفكو املغارع؟ املضأل٘ الجالج٘:  ة
 بثالث طالمات: الؿضارعُ  الػعُل  يَُِطُب 

إذا كان صحقح أخر، أو معتؾ أخر بالقاء،  الػتحة الظاهرة: :لعالمة األولىا

 و.أو القا

 الؿفؿؾ. يـجَح لـ  [:1مثال ]

 الؼاضل بالباصؾ. يؼضيَ لـ  [:2مثال ]

 إٓ اهلَل. كدطوَ لـ  [:3مثال ]

 وجدتف مـصقبا إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع يف هذه إمثؾة الثالثة اتلٔعيح/

 ،«لـ»كصب  لداةب ُسبَِؼ ذلؽ ٕكف بػتحة ضاهرة، و

 ،وٕكف صحقح أخر يف الؿثال إول

 بالقاء يف الؿثال الثاين، ومعتؾ أخر

 ومعتؾ أخر بالقاو يف الؿثال الثالث.

م فؽل هذه األفعال ُتعرُب:  ففعال مضارطا مـصقبا بالػتحة الظاهرة: ٕكف تؼدَّ

 كاصٌب.

 إذا كان معتؾ أخر بإلػ. الػتحة الؿؼدرة: العالمة الثاكقة:

 .(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) مثال:

مـصقبا  يف هذا الؿثال وجدتف« ترضك»الؿضارع  ذا تلمؾَت الػعؾإ اتلٔعيح/

، وٕكف معتؾ أخر «لـ»لداة كصب ب ُسبَِؼ وذلؽ ٕكف  -ضاهرةغقر –رة مؼدَّ  ةبػتح
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 بإلػ.

م وطؾى هذا ُيعرُب:  كاصٌب. ففعال مضارطا مـصقبا بػتحة مؼدرةٍ: ٕكف تؼدَّ

 .«إمثؾة الخؿسة» ال الخؿسةإذا كان مـ إفع حذف الـون: :ةالعالمة الثالث

. لكاليلـ  [:1مثال ]  مـ صعام ضارٍّ

. لكالتلـ  [:2مثال ]  مـ صعام ضارٍّ

. يلكؾوالـ  [:3مثال ]  مـ صعام ضارٍّ

. تلكؾوالـ  [:4مثال ]  مـ صعام ضارٍّ

. تلُكِؾيلـ  [:5مثال ]  مـ صعام ضارٍّ

ة الخؿسة وجدتف يف هذه إمثؾ« تلكؾ»الؿضارع  إذا تلمؾَت الػعؾ اتلٔعيح/

، وٕكف مـ إفعال «لـ»لداة كصب ب ُسبَِؼ ، وذلؽ ٕكف مـصقبا بحذف الـقن

 .الخؿسة

 بضؿقر التثـقة. اتصؾ األول، والثاين قنفػي الؿثال

 اتصؾ بقاو الجؿاطة. ويف الؿثال الثالث، والرابع

 اتصؾ بقاء الؿخاصبة. ويف الؿثال الخامس

رطا مـصقبا بحذف الـقن: ٕكف مـ إفعال فعال مضا فؽل هذه األفعال ُتعرُب:

 الخؿسة.

فقعرُب ضؿقرا مبـقا « ياء الؿخاصبة ، واو الجؿاطة، ألػ آثـقـ» وأما الضؿقر

 يف محؾ رفع فاطؾ. السؽقنطؾك 
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 أدّات ىصِب الفعل املضارع

 

 ٌا يه أدوات ُطِب اىفكو املغارع؟ املضأل٘ الزابع٘:
 ، وهي:أدوات سبعِ الػعُل الؿضارُع بِ  ُيـَصُب 

« ، ـْ  «.ٓم الجحقد حتَّك، التعؾقؾ، إَذْن، ٓمكْل، أْن، ل

 تؼسقؿفا ثالثة أقسام: وهذه األدوات يؿؽنُ 

، لَ » أربعة: ا، وهيـصب الػعل الؿضارع بـػسفأدوات ت القضه األّل: ن، َأن 

 «.ذن  إِ  ،يكَ 

 (   ک ک  کژ ڑ ڑ  )ققلف تعالك: [: 1مثال ]

 (   ې ېۉ ې )ققلف تعالك: : [2مثال ]

الؿثالقـ وجدتف  ذيـيف ه« يغػر، يممـقا»الؿضارع  إذا تلمؾَت الػعؾ اتلٔعيح/

 «.أَنْ »، وذلؽ ٕكف ُسبِؼ بلداة كصب امـصقبً 

 بالػتحة الظاهرة. افعال مضارطا مـصقبً  فقُعرب: «يغػرَ »أما الػعل األول 

فعال مضارطا مـصقبا بحذف الـقن: ٕكف  :فقُعرب« يممـوا»وأما الػعل الثاين 

 .مـ إفعال الخؿسة

 يف محؾ رفع فاطؾ. السؽقنضؿقرا مبـقا طؾك والقاو ُتعرُب 

ٓ محؾ لف مـ  ،حرف مصدر، وكصب، واستؼبال يف الؿثالقن:« أن  »وُتعرب 

 .اإلطراب

 (   ڻ ڻ ڻ ںں )ققلف تعالك: [: 3مثال ]

 (   ٻ ٻ ٻ پ پ  ٻٱ )ققلف تعالك: [: 4مثال ]
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يف هذيـ الؿثالقـ وجدتف  «كصرب، تـالقا» الؿضارع إذا تلمؾَت الػعؾ اتلٔعيح/

ـْ »وذلؽ ٕكف ُسبِؼ بلداة كصب مـصقبًا،   «.ل

 فعال مضارطا مـصقبًا بالػتحة الظاهرة. فقُعرب: «كصبرَ »أما الػعل األول 

مضارطا مـصقبا بحذف الـقن: ٕكف مـ  فعال فقُعرب:« تـالوا»وأما الػعل الثاين 

 .إفعال الخؿسة

 يف محؾ رفع فاطؾ. السؽقنوالقاو ُتعرُب ضؿقرا مبـقا طؾك 

ٓ محؾ لف مـ  ،حرف كػل، وكصب، واستؼبال يف الؿثالقن:« لن  »وُتعرب 

 اإلطراب.

 (   ۉ ۉ ې ې ۅۅ )  ققلف تعالك: [:5مثال ]

 (   ڱ ڱ ڱ ں  ڱڳ ڳ     )ققلف تعالك: [: 6مثال ]

(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۆ)ققلف تعالك: [: 7مثال ]

 

إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع يف هذه إمثؾة الثالثة وجدتف مـصقبًا،  اتلٔعيح/

 «.كل»وذلؽ ٕكف ُسبِؼ بلداة كصب 

طا فعال مضار :كل واحد مـفؿا فقُعرب «، يؽونيعؾمَ » والثاين األول نأما الػعال

 بالػتحة الظاهرة. امـصقب

فعال مضارطا مـصقبا بحذف الـقن: ٕكف  فقُعرب:« تحزكوا» لثوأما الػعل الثا

 .مـ إفعال الخؿسة

 يف محؾ رفع فاطؾ. السؽقنوالقاو ُتعرُب ضؿقرا مبـقا طؾك 

ٓ محؾ لف مـ  ،، وكصبمصدرحرف  :هذه األمثؾة الثالثةيف « كي»وُتعرب 

  اإلطراب.
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 ُاضتًث؟« يك»حكٔن  ٌىت فاٜدٗ:

 كاصبة حتك تتؼدمفا ٓم التعؾقؾ لػظا، أو تؼديرا.« كل»ٓ تؽقن 

 (   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) ومثال تؼدمفا لػظا قوله تعالى:

 (   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) ومثال تؼدمفا تؼديرا قوله تعالى:

ن الـصُب فنذا لؿ تتؼدمفا الالم لػظا، أو تؼديرا كاكت حرَف تعؾقؾ، وكا

 الؿضؿرة.« َأنْ »بقاسطة 

 إذن ُأْكِرَمَؽ. لؿـ قال لؽ: سآتقؽ غًدا.[: 8مثال ]

رَِمَك إَِذْن يا زيد  [:9مثال ]  .ُأك 

  [:11مثال ]
ِ
رَِمَك إَِذْن واهلل  .ُأك 

رَِمَك إَِذْن ٓ [: 11مثال ]  .ُأك 

جدتف يف هذه إمثؾة إربعة و« أكرَمَؽ » إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع اتلٔعيح/

 «.إَذنْ »لداة كصب ب ُسبَؼ مـصقبا بالػتحة، وذلؽ ٕكف 

فعال مضارطا مـصقبا بالػتحة الظاهرة: ٕكف  ويعرب يف هذه األمثؾة األربعة:

 ُسبؼ بلداة كصب، والؽاف ضؿقر مبـل طؾك الػتح يف محؾ كصب مػعقل بف.

 ٓ السؽقنطؾك  اجقاب، وجزاء، وكصب مبـقًّ  حرَف  «:ن  إذَ »وتعرب األداة 

 محؾ لف مـ اإلطراب.

 ُاضتًث؟« إَِذنْ »ٌىت حكٔن فاٜدٗ: 

 ثالثة شروط.فقفا كاصبة حتك يتقفر « إذنْ »ٓ تؽقن 

 أن تؽقن يف أول الجؿؾة. ايػسط األٍٚ:

 أن يدل الػعؾ الؿضارع بعدها طؾك آستؼبال. ايػسط ايجاْٞ:

 ال إولأن ٓ يػصؾ بقـفا، وبقـ الؿضارع فاصٌؾ كؿا يف الؿث ايػسط ايجايح:
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الـافقة كؿا يف « ٓ»إٓ الـداء كؿا يف الؿثال الثاين، أو الَؼَسؿ كؿا يف الؿثال الثالث، أو 

 الؿثال الرابع.

 يا، وهجوازً  االػعل الؿضارع بلَن  الؿضؿرة بعدهتـصب  اةأد القضه الجاىٕ:

 «.الم التعؾقل»

(   ەئ ەئ ائى ى ائ )ققلف تعالك: [: 1مثال ]

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ڍ)قلف تعالك:ق[: 2مثال ]

(   ژ

وجدتف  يف هذيـ الؿثالقـ« يغػر، ُيدخؾ» إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع اتلٔعيح/

 مـصقبا، وذلؽ ٕكف ُسبؼ بلداة كصٍب، وهل الالم الدالة طؾك التعؾقؾ.

 بالػتحة الظاهرة، ٕكف افعال مضارطا مـصقبً  وُيعرب الػعل يف هذين الؿثالقن:

 ُسبؼ بلداة كصب.

 طؾك الؽسر ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. احرف تعؾقؾ مبـقًّ  والالم ُتعرب:

وهؿا وجوبا،  االػعل الؿضارع بَلن  الؿضؿرة بعدهتـصب  اتانأد القضه الجالح:

 «.حتى، الم الجحود»

 (   ہ ہ  ہۀ ۀ ہ )ققلف تعالك:  [:1مثال ]

ڦ ڦ ڄ ڄ  ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ )ققلف تعالك:  [:2مثال ]

 (   ڄ

وجدتف  يف هذيـ الؿثالقـ« يليتَ، يؼقٓ»إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع اتلٔعيح/

 التعؾقؾ. الغاية، أو ، وهل تػقد«حتك» صبمـصقبا، وذلؽ ٕكف ُسبَؼ بلداة ك

فعال مضارطا مـصقبًا بالػتحة الظاهرة،  :الؿثال األوليف « يلتي»وُيعرب الػعل 
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 بلداة كصب. ٕكف ُسبؼ

فعال مضارطا مـصقبًا بحذف الـقن:  :الؿثال الثاينيف « يؼوال»وُيعرب الػعل 

 ٕكف مـ إفعال الخؿسة.

ٓ محؾ لف مـ  السؽقنمبـل طؾك  ،وغاية حرف تعؾقؾ «:حت ى»وتعرب األداة 

 اإلطراب.

 (   گ  گک ک گ  ) ققلف تعالك: [:3مثال ]

﮸  ﮳ۓ ۓ ﮲ ): ققلف تعالك [:4مثال ] (   ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

 

وجدتف  يف هذيـ الؿثالقـ« يضقَع، يغػرَ »إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع اتلٔعيح/

 «.ٓم الجحقد» صبمـصقبا، وذلؽ ٕكف ُسبَؼ بلداة ك

فعال مضارطا مـصقبًا بالػتحة الظاهرة، ٕكف  وُيعرب الػعل يف هذين الؿثالقن:

 ُسبؼ بلداة كصب.

 طؾك الؽسر ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. احرف جحقد مبـقً  عرب:والالم تُ 

ٔد»ٌىت حكٔن فاٜدٗ:   ُاضتًث؟« الم اجلد

 كاصبة إال يف حالقن:« الم الجحود»ال تؽون 

 كؿا يف الؿثال إول.« ما كان»بـ  سبَؼ أن تُ  أحدهؿا:

 كؿا يف الؿثال الثاين.« لؿ يؽـ»بـ  سبَؼ أن تُ  الثاين:

 

 ّات اليصبددّل تْضٔحٕ ألسقضاو أد

 األدا٠ القضه

ِٕ، ئّ ما ٓيصب الفعل املضارع بيفضُ ِٕإّٚ ،ٞٔ، نّٔأّٔ  ذ
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 ست٢، الّ ادتشٛد ما ٓيصب الفعل املضارع بأٌ املضنزٗ بعدِ ّدْبا

 الّ ايتعًٌٝ ما ٓيصب الفعل املضارع بأٌ املضنزٗ بعدِ دْاسا
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 دشو الفعل املضارع

 

ًَ جُيْ  املضأل٘ اخلامض٘:  ىفكو املغارع؟ا ضمُ ة
 الػعُل الؿضارُع بثالث طالمات: ُيجزمُ 

 كان صحقح أخر.إذا  :السؽونالعالمة األولى: 

 (   گ گ گک )ققلف تعالك:  مثال:

 يف هذا الؿثال وجدتف مجزوما، «تؼبْؾ يُ » إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع اتلٔعيح/

 «.لؿ»وذلؽ ٕكف ُسبَِؼ بلداة جزم 

 .«لؿ» : ٕكف ُسبؼ بلداة جزمالسؽقنمضارطا مجزوما ب فعال ويعرُب:

ٓ محؾ لف مـ  السؽقنطؾك  كػل، وجزم مبـقا حرف ُتعرب:« لم»وأداة الجزم 

 اإلطراب.

 إذا كان معتؾ أخر. :حذف حرف العؾةالعالمة الثاكقة: 

 (   ہ ہ  ہہ )ققلف تعالك:  مثال:

 يف هذا الؿثال وجدتف مجزوما، «خَش يَ »ع إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضار اتلٔعيح/

 «.لؿ»وذلؽ ٕكف ُسبَِؼ بلداة جزم 

ٕكف و معتؾ أخر، العؾة: ٕكف حرف فعال مضارطا مجزوما بحذف ويعرُب:

 ُسبؼ بلداة جزم.

 إذا كان مـ إفعال الخؿسة. حذف الـون:العالمة الثالثة: 

 الطعام. يلكاللؿ  [:1مثال ]

 طعام.ال تلكاللؿ  [:2مثال ]
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 الطعام. يلكؾوالؿ  [:3مثال ]

 الطعام. تلكؾوالؿ  [:4مثال ]

 الطعام. تلكؾيلؿ  [:5مثال ]

إمثؾة الخؿسة  هيف هذ «، تلكؾيلكؾ»إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع  اتلٔعيح/

 «.لؿ»مجزوما، وذلؽ ٕكف ُسبَِؼ بلداة جزم  وجدتف

ٕكف عال الخؿسة، وفعال مضارطا مجزوما بحذف الـقن: ٕكف مـ إف ويعرُب:

 .ُسبؼ بلداة جزم

يف محؾ  السؽقنمبـقا طؾك  ضؿقراوالثاين ُتعرب:  يف الؿثالقن األول «األلف»و

 .رفع فاطؾ

يف محؾ  السؽقنمبـقا طؾك  ضؿقرا :بعرتُ والرابع  يف الؿثال الثالث «الواو»و

 .رفع فاطؾ

محؾ رفع يف  السؽقنمبـقا طؾك  ضؿقرا يف الؿثال الخامس ُتعرب: «القاء»و

 .فاطؾ
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 أدّات دشو الفعل املضارع

 

 اىفكو املغارع؟ جضمٌا يه أدوات  املضأل٘ الضادص٘:
 ، وهي:طشرة أداة ثؿاينبالػعُل الؿضارُع  ُيجزمُ 

ا» ا، ٓم َلْؿ، َلؿَّ َمـ، ما، أي، متك، أيـ، ، إن، الطؾبقة، ٓ الطؾب، َأَلْؿ، َألؿَّ

«.ؿا، إذ ما، مفؿاؿا، كقػَ كَّك، حقثُ أيَّاَن، أَ 

 وهذه األدوات تـؼسم قسؿقن:

ا، ألم، »أدوات تجزم فعال واحدا، وهي ستة  القضه األّل: ا، لم، لَؿ  الم ألؿ 

ِويقن.«الطؾبقة، ال الطؾب  ، وهي حروف بنجؿاع الـ ح 

(   ٿ ٿ ٺٺ ٺ )ققلف تعالك:  [:1مثال ]

 (   گک گ  )ققلف تعالك:  [:2مثال ]

يف هذيـ الؿثالقـ « يطعؿف، تممـقا» إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع اتلٔعيح/

 «.لؿ»ة جزم اوجدتف مجزوما، وذلؽ ٕكف ُسبَؼ بلد

: السؽقنفعال مضارطا مجزوما ب يف الؿثال األول: «يطعؿه» ويعرُب الػعل 

مػعقل بف،  يف محؾ كصب مبـلٌّ طؾك الضؿصؿقر الفاء: ، و«لؿ» ٕكف ُسبؼ بلداة جزم

 «.هق»مسترت جقاًزا تؼديره ضؿقر والػاطؾ 

فعال مضارطا مجزوما بحذف الـقن:  يف الؿثال الثاين: «تممـوا» ويعرُب الػعل

ضؿقر مبـل طؾك الواو: ، و«لؿ»ٕكف مـ إفعال الخؿسة، وٕكف ُسبؼ بلداة جزم 

                                 
ا»، و «لم»الػرق بقن ( 1) ا»حدوث يف الؿستؼبؾ بخالف ٓ تػقد « لؿ»أنَّ  «:لؿ  الػعؾ التل تػقد حدوث « لؿَّ

 يف الؿستؼبؾ.
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 يف محؾ رفع فاطؾ. السؽقن

ٓ محؾ لف مـ  السؽقنطؾك  مبـلكػل، وجزم  حرف «:لم»وُتعرب أداة الجزم 

 اإلطراب.

 (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٺڀ )ققلف تعالك:  [:3مثال ]

 (   ڃ  ڃڄ ڄ ڃ )ققلف تعالك:  [:4مثال ]

وجدتف يف هذيـ الؿثالقـ « يؾحؼقايعؾؿ، » إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع اتلٔعيح/

يف  السؽقنضؿقر مبـل طؾك الواو: و ،«اؿَّ لَ »ة جزم امجزوما، وذلؽ ٕكف ُسبَؼ بلد

 محؾ رفع فاطؾ.

 السؽقنفعال مضارطا مجزوما ب يف الؿثال األول:« ميعؾ»ويعرُب الػعل 

وُجزَم:  ،ؿؼدر مـع مـ ضفقره اشتغال الؿحؾ بحركة التخؾص مـ التؼاء الساكـقـال

 .«الؿَّ »ٕكف ُسبؼ بلداة جزم 

 ال مضارطا مجزوما بحذف الـقن:فع يف الؿثال الثاين:« يؾحؼوا»ويعرُب الػعل 

 «.الؿَّ »ٕكف مـ إفعال الخؿسة، وٕكف ُسبؼ بلداة جزم 

ٓ محؾ لف مـ  السؽقنمبـقا طؾك  ،كػل وجزم حرف «:الؿ  »وُتعرب أداة الجزم 

 اإلطراب.

 (   ٿ ٿٿ )ققلف تعالك:  [:5مثال ]

 (   ڈ  ڎڌ ڎ )ققلف تعالك:  [:6مثال ]

يف هذيـ الؿثالقـ « كؽـ، كستحقذ»إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع  اتلٔعيح/

، وِزيَد إلقفا «لؿ»، وهل مثُؾ «َألؿْ »ة جزم اوجدتف مجزوما، وذلؽ ٕكف ُسبَؼ بلد

 هؿزًة: لؾتؼرير.
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: السؽقنفعال مضارطا مجزوما ب يف الؿثال األول:« كستحوذ»ويعرُب الػعل 

 «.أَلؿْ »ٕكف ُسبؼ بلداة جزم 

: السؽقنفعال مضارطا كاقصا مجزوما ب يف الؿثال الثاين:« كؽن»يعرُب الػعل و

 .لتؼاء الساكـقـمـعا ٓ، وُحذفت القاو: «ألؿْ »ٕكف ُسبؼ بلداة جزم 

ٓ محؾ لف مـ  السؽقنوجزم مبـقا طؾك  ،حرف كػل «:ألَم  »وُتعرب أداة الجزم 

 اإلطراب.

ا  [:7مثال ] َك أَلؿَّ رِم   ؟أك 

وجدتف مجزوما، وذلؽ ٕكف « أْكرْمَؽ »تلمؾَت الػعؾ الؿضارع  إذا اتلٔعيح/

ا»ة جزم اُسبَؼ بلد ا»، وهل مثُؾ «َألؿَّ  ، وِزيَد إلقفا هؿزًة: لؾتؼرير.«لؿَّ

ا»: ٕكف ُسبؼ بلداة جزم السؽقنفعال مضارطا مجزوما ب ويعرُب: ، «أَلؿَّ

 .كصب مػعقل بف يف محؾ والؽاف ضؿقر مبـل طؾك الػتح

ا»ة الجزم وُتعرب أدا ٓ محؾ لف  السؽقنحرف كػل، وجزم مبـقا طؾك  «:ألَؿ 

 مـ اإلطراب.

(   ڃ ڃ ڃ چ  ڃ)ققلف تعالك: [: 8مثال ]

(   ٹ ڤ  ٹٹ ٹ )ققلف تعالك: [: 9مثال ]

يف هذيـ الؿثالقـ وجدتف « يـػؼ، يؼض» إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع اتلٔعيح/

  .«لطؾبٓم ا»ٕكف ُسبؼ بلداة جزم ، نالسؽقمجزوما ب

: ٕكف السؽقنفعال مضارطا مجزوما ب يف الؿثال األول:« ُيـػق»ويعرُب الػعل 

 .الدالة طؾك إمر «ٓم الطؾب»ُسبؼ بلداة جزم 

فعال مضارطا مجزوما بحذف حرف  يف الؿثال الثاين:« يؼض»ويعرُب الػعل 

 الدالة طؾك الدطاء.« ٓم الطؾب»اة جزم ، وٕكف ُسبؼ بلدمعتؾ أخر: ٕكف ةالعؾ
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ٓ محؾ لف مـ  السؽقنمبـقا طؾك  احرفً  «:الم الطؾب»وُتعرب أداة الجزم 

 اإلطراب.

(   يب جت حت خت مت ىت ىبمب )ققلف تعالك: [: 11مثال ]

 

 (   ۇئ ۇئ وئوئ )ققلف تعالك: [: 11مثال ]

وجدتف يف هذه إمثؾة « تحؿؾ، ؼعدت» إذا تلمؾَت الػعؾ الؿضارع اتلٔعيح/

 . «قةٓ الطؾب»ٕكف ُسبؼ بلداة جزم ، السؽقنب مجزوما

: ٕكف السؽقنفعال مضارطا مجزوما ب يف الؿثال األول:« تؼعد»ويعرُب الػعل 

 .لـفلالدالة طؾك ا« قةالطؾب ٓ»ُسبؼ بلداة جزم 

: ٕكف السؽقنبمجزوما فعال مضارطا  يف الؿثال الثاين:« تحؿل»ويعرُب الػعل 

 .الدطاءالدالة طؾك « قةالطؾب ٓ» ُسبؼ بلداة جزم

ٓ محؾ لف مـ  السؽقنحرًفا مبـقا طؾك  «:قةال الطؾب»وُتعرب أداة الجزم 

 اإلطراب.

، ويسؿى أولفؿا: فعل الشرط، والثاين: أدوات تجزم فعؾقن القضه الجاىٕ:

ؿا، متى، أين، أي اَن، َأك ى، حقثُ ما، أي، َمن، ، إن  »طشَر أداًة:  اثـا، وهي الشرطجواب 

 «.، إذ ما، مفؿاؿاكقػَ 

 .تـ َجح   تذاكر   نْ إِ  [:1مثال ]

 قـمجزوم ؿاوجدهت« تذاكْر، تـجْح » قـضارطالؿُ  قـعؾؾَت الػِ إذا تلمَّ  اتلٔعيح/

، ويسؿك الػعؾ إول فعؾ الشرط، والثاين «إنْ »بلداة جزم  اُسبؼ ؿإهن، السؽقنب

 . هءجقاب الشرط، وجزا

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« فعؾ الشرط»فعال مضارطا  :«ذاكرت»ويعرُب الػعل 
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 .«أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «إنْ »ُسبؼ بلداة جزم 

: السؽقنمجزوما ب« جقاب الشرط»فعال مضارطا  :«ـجح  ت»ويعرُب الػعل 

 .«تأك»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «إنْ »ٕكف ُسبؼ بلداة جزم 

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرًفا مبـقا طؾك  «:إن  »وُتعرب أداة الجزم 

ـْ  [:2مثال ]  .َيُػز   يجتَِفد  َم

ؾَت الِػعؾقـ الُؿضارطقـ اتلٔعيح/ وجدهتؿا مجزومقـ « يجتفْد، َيُػزْ » إذا تلمَّ

 ، ويسؿك الػعؾ إول فعؾ الشرط، والثاين«ـْ مَ »بلداة جزم  اُسبؼ ؿإهن، السؽقنب

 جقاب الشرط، وجزاءه. 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« فعؾ الشرط»فعال مضارطا  :«يجتفد  »ويعرُب الػعل 

 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «ـْ مَ »ُسبؼ بلداة جزم 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« جقاب الشرط»فعال مضارطا  :«يػز  »ويعرُب الػعل 

 «.أكت»مسترت وجقبا تؼديره ، والػاطؾ ضؿقر «ـْ مَ »ُسبؼ بلداة جزم 

يف محؾ رفع  السؽقنطؾك  امبـقًّ  اسؿ شرط جازم «:ن  مَ »وُتعرب أداة الجزم 

 .يف محؾ رفع خرب« يجتفد يػز»، والجؿؾة الػعؾقة مبتدأ

 اسْب طؾقف.حَ َما تػعْؾ تُ [: 3مثال ]

ؾَت الِػعؾقـ الُؿضارطقـ اتلٔعيح/ وجدهتؿا « تػعْؾ، تحاسْب » إذا تلمَّ

، ويسؿك الػعؾ إول فعؾ الشرط، «َما»بلداة جزم  اُسبؼ ؿإهن، السؽقنمجزومقـ ب

 والثاين جقاب الشرط، وجزاءه. 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« فعؾ الشرط»فعال مضارطا  :«تػعل  »ويعرُب الػعل 

 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «َما»ُسبؼ بلداة جزم 

: السؽقنمجزوما ب« جقاب الشرط»رطا فعال مضا :«ُتحاسب  »ويعرُب الػعل 
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 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «َما»ٕكف ُسبؼ بلداة جزم 

يف محؾ كصب  السؽقنطؾك  ااسؿ شرط جازم مبـقًّ  «:امَ »وُتعرب أداة الجزم 

 .ممػعقل بف مؼدَّ 

 بف. ُتجزَ  تصـع  أيَّ معروٍف  [:4مثال ]

ؾَت الِػعؾقـ الؿُ  اتلٔعيح/ وجدهتؿا مجزومقـ، « جزَ تصـْع، تُ » ضارطقـإذا تلمَّ

، ويسؿك الػعؾ إول فعؾ الشرط، والثاين جقاب «أيَّ »بلداة جزم  اُسبؼ ؿإهن

 الشرط، وجزاءه. 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« فعؾ الشرط»فعال مضارطا  :«تصـع  »ويعرُب الػعل 

 .«أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «أيَّ »ُسبؼ بلداة جزم 

حذف حرف مجزوما ب« جقاب الشرط»فعال مضارطا  :«ُتجزَ »ويعرُب الػعل 

 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «أيَّ »: ٕكف ُسبؼ بلداة جزم العؾة

 .مـصقب بالػتحة ماسؿ شرط جازم مػعقل بف مؼدَّ  «:أي  »وُتعرب أداة الجزم 

 .لف اسؿع  بالخقر  تؽؾم  متك  [:5مثال ]

ؾَت الِػعؾقـ الُؿضارطقـإ اتلٔعيح/  وجدهتؿا مجزومقـ« تؽؾْؿ، اسؿعْ » ذا تلمَّ

، ويسؿك الػعؾ إول فعؾ الشرط، والثاين «متك»بلداة جزم  اُسبؼ ؿإهن، السؽقنب

 جقاب الشرط، وجزاءه. 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« فعؾ الشرط»فعال مضارطا  :«تؽؾم  »ويعرُب الػعل 

 .«هق»ضؿقر مسترت جقازا تؼديره  والػاطؾ، «متك» ُسبؼ بلداة جزم

: السؽقنمجزوما ب« جقاب الشرط»فعال مضارطا  :«اسؿع  »ويعرُب الػعل 

 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «متك»ٕكف ُسبؼ بلداة جزم 

محؾ كصب يف  السؽقنطؾك  امبـقًّ اسؿ شرط جازم  «:متى»وُتعرب أداة الجزم 
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 ضرف زمان.

(   وئ وئەئ ) لك:ققلف تعا[: 6مثال ]

ؾَت الِػعؾقـ الُؿضارطقـ اتلٔعيح/ وجدهتؿا مجزومقـ، « خذواُثؼػقا، أُ » إذا تلمَّ

، ويسؿك الػعؾ إول فعؾ الشرط، والثاين جقاب «أيـ»بلداة جزم  اُسبؼ ؿإهن

  الشرط، وجزاءه.

: حذف الـقنمجزوما ب« فعؾ الشرط»فعال مضارطا  :«ؼػواثُ »ويعرُب الػعل 

والقاو ضؿقر مبـل طؾك ، «أيـ»ٕكف ُسبؼ بلداة جزم ٕكف مـ إفعال الخؿسة، و

 يف محؾ رفع كائب فاطؾ.  السؽقن

حذف مجزوما ب« جقاب الشرط»فعال مضارطا  :«خذواأُ »ويعرُب الػعل 

والقاو ضؿقر مبـل ، «أيـ»ٕكف ُسبؼ بلداة جزم ٕكف مـ إفعال الخؿسة، و: الـقن

 حؾ رفع كائب فاطؾ.يف م السؽقنطؾك 

كصب  يف محؾِّ طؾك الػتح  امبـقًّ اسؿ شرط جازم  «:أين»وُتعرب أداة الجزم 

 .صؾة «ما» و ،ضرف مؽان

  .أقرأ   تؼرأ   أيَّانَ [: 7مثال ]

ؾَت الِػعؾقـ الُؿضارطقـ اتلٔعيح/ وجدهتؿا مجزومقـ « تؼرْأ، أقرأْ » إذا تلمَّ

ويسؿك الػعؾ إول فعؾ الشرط، والثاين ، «أيَّان»بلداة جزم  اُسبؼ ؿإهن، السؽقنب

 جقاب الشرط، وجزاءه. 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« فعؾ الشرط»فعال مضارطا  :«تؼرأ  »ويعرُب الػعل 

 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «أيان»ُسبؼ بلداة جزم 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« جقاب الشرط»فعال مضارطا  :«أقرأ»ويعرُب الػعل 

 «.اأك»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «أيان»بؼ بلداة جزم ُس 
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يف محؾ كصب طؾك الػتح  امبـقًّ اسؿ شرط جازم  «:أيان»وُتعرب أداة الجزم 

 ضرف زمان.

  مجقبًا. تجد  بخقر  َتلمر  أَكَّك  [:8مثال ]

ؾَت الِػعؾقـ الُؿضارطقـ اتلٔعيح/ وجدهتؿا مجزومقـ « تلمْر، تجدْ » إذا تلمَّ

، ويسؿك الػعؾ إول فعؾ الشرط، والثاين «أكَّك»بلداة جزم  اُسبؼ ؿإهن، سؽقنالب

 جقاب الشرط، وجزاءه. 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« فعؾ الشرط»فعال مضارطا  :«تلمر  »ويعرُب الػعل 

 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «أكَّك»ُسبؼ بلداة جزم 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« جقاب الشرط»طا فعال مضار :«تجد  »ويعرُب الػعل 

 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «أكَّك»ُسبؼ بلداة جزم 

يف محؾ كصب طؾك الػتح  امبـقًّ اسؿ شرط جازم  «:أك ى»وُتعرب أداة الجزم 

 ضرف زمان.

 .تػؾح   َتستؼم  ؿا حقثُ  [:9مثال ]

ؾَت الِػعؾقـ الُؿضارطقـ اتلٔعيح/ وجدهتؿا مجزومقـ « تؼْؿ، تػؾْح تس» إذا تلمَّ

، ويسؿك الػعؾ إول فعؾ الشرط، «حقثؿا»بلداة جزم  اُسبؼ ؿإهن، السؽقنب

 والثاين جقاب الشرط، وجزاءه. 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« فعؾ الشرط»فعال مضارطا  :«تستؼم  »ويعرُب الػعل 

 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «حقثؿا»ُسبؼ بلداة جزم 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« جقاب الشرط»فعال مضارطا  :«تػؾح  »ويعرُب الػعل 

 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «حقثؿا»ُسبؼ بلداة جزم 

يف محؾ كصب طؾك الػتح  امبـقًّ اسؿ شرط جازم  «:ؿاحقثُ »وُتعرب أداة الجزم 
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 .مؽانضرف 

 كجاحؽ. يؽنهؿتُؽ  تؽن  كقػؿا  [:11مثال ]

ؾَت الِػعؾقـ الُؿضارطقـ ٔعيح/اتل ـْ » إذا تلمَّ ، يُؽ ـْ وجدهتؿا مجزومقـ، « تُؽ

، ويسؿك الػعؾ إول فعؾ الشرط، والثاين جقاب «كقػؿا»بلداة جزم  اُسبؼ ؿإهن

 الشرط، وجزاءه. 

: السؽقنبمجزوما « فعؾ الشرط»كاقصا فعال مضارطا  :«تؽن»ويعرُب الػعل 

 .وُحذفت القاو: مـعا ٓلتؼاء الساكـقـ ،«كقػؿا»ٕكف ُسبؼ بلداة جزم 

مجزوما « الشرط جقاب»فعال مضارطا كاقصا  :«يؽن  »ويعرُب الػعل 

 .وُحذفت القاو: مـعا ٓلتؼاء الساكـقـ ،«كقػؿا»: ٕكف ُسبؼ بلداة جزم السؽقنب

يف محؾ كصب مبـل طؾك الػتح اسؿ شرط جازم  «:كقػؿا»وُتعرب أداة الجزم 

 حال مـ فاطؾ الشرط.

 .َتطَؿئِن  إلك الـاس  حسن  تُ  ما إذْ  [:11مثال ]

ؾَت الِػعؾقـ الُؿضارطقـ اتلٔعيح/ ، » إذا تلمَّ ـْ َـّ ُتحس وجدهتؿا « تطؿئ

، ويسؿك الػعؾ إول فعؾ «إْذ ما»بلداة جزم  اُسبؼ ؿإهن، السؽقنمجزومقـ ب

 الشرط، والثاين جقاب الشرط، وجزاءه. 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« فعؾ الشرط» فعال مضارطا :«تحسن  »ويعرُب الػعل 

 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «إذ ما»ُسبؼ بلداة جزم 

: السؽقنمجزوما ب« جقاب الشرط»فعال مضارطا  :«تطؿئن»ويعرُب الػعل 

 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «إذ ما»ٕكف ُسبؼ بلداة جزم 

 ٓ محؾ لف السؽقنطؾك  امبـقًّ  رف شرط جازمح «:إذ ما»وُتعرب أداة الجزم 

 مـ اإلطراب.
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 .تػفم   تؼرأ   مفؿا [:12مثال ]

ؾَت الِػعؾقـ الُؿضارطقـ اتلٔعيح/ وجدهتؿا مجزومقـ، « تػفؿتؼرْأ، » إذا تلمَّ

، ويسؿك الػعؾ إول فعؾ الشرط، والثاين جقاب «مفؿا»بلداة جزم  اُسبؼ ؿإهن

 الشرط، وجزاءه. 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« فعؾ الشرط»فعال مضارطا  :«تؼرأ» ويعرُب الػعل

 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «مفؿا»ُسبؼ بلداة جزم 

: ٕكف السؽقنمجزوما ب« جقاب الشرط»فعال مضارطا  :«تػفم  »ويعرُب الػعل 

 «.أكت»، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره «مفؿا»ُسبؼ بلداة جزم 

يف محؾ كصب  السؽقنطؾك  امبـقًّ  شرط جازم اسؿ «:مفؿا»ة الجزم وُتعرب أدا

م مػعقل بف  .مؼدَّ
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 الفعل املضارعددّل تْضٔحٕ لعالمات 

 عالماتال الغزّط األحْال

 الزفع

إذا مل ُٜطبل بأدا٠ َٔ أدٚات 

ايٓصب، أٚ أدا٠ َٔ أدٚات 

 ادتصّ.

إذا نإ  ايط١ُّٕ ايعاٖس٠: :ص1ط

 صشٝض اآلخس.

إذا نإ  :ايط١ُّٕ املكدَّز٠ :ص2ط

 َعتٌ اآلخس.

نإ َٔ إذا ثبُٛت ايٕٓٛ: :ص3ط

 .األفعاٍ ارتُط١

 اليصب

إذا ُضبل بأدا٠ َٔ أدٚات 

ِٔ، » :ايٓصب، ٖٚٞ ِٕ، ي أ

ِٕ، الّ  ِٞ، إَذ ، ايتعًٌٝن

 «.الّ ادتشٛد ست٢َّ،

إذا نإ  ايفتش١ ايعاٖس٠: ص:1ط

صشٝض اآلخس، أٚ َعتٌ اآلخس 

 بايٝا٤، أٚ ايٛاٚ.

إذا نإ  ايفتش١ املكدز٠: ص:2ط

 َعتٌ اآلخس باأليف.

إذا نإ َٔ  سرف ايٕٓٛ: ص:3ط

 األفعاٍ ارتُط١.

 اجلشو

إذا ُضبل بأدا٠ َٔ أدٚات 

ِِ، »: ادتصّ، ٖٚٞ َّا، أّٔئّ ِِ، ئّ ئّ

أّٔملّٜا، الّ ايًّٓب، ال ايًّٓب١ٝ، 

ََٔ، َا، أٟ، َت٢، إٕ، 

َٕ، أ٢َّّٔ، سٝجُا،  أٜٔ، أَّا

 «.ُٗاَا، َ نٝفُا، إِذ

إذا نإ صشٝض  :ايطهٕٛ ص:1ط

 اآلخس.

إذا نإ  سرف سسف ايع١ً: ص:2ط

 َعتٌ اآلخس.

إذا نإ َٔ  سرف ايٕٓٛ: ص:3ط

 األفعاٍ ارتُط١.
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 اجلشوددّل تْضٔحٕ ألسقضاو أدّات 

 األداٗ القضه

 أدّات جتشو فعال ّاحدا
َّا، أمل ، ، أملّٜا، الّ ايًّٓب، ال ايًّٓب١ٝمل، ئّ

ّٜٚني.ٖٚٞ سسٚف   بإمجاع ايَِّش

 أدّات جتشو فعلني
َٕ، أ٢َّّٔ،  ََٔ، َا، أٟ، َت٢، أٜٔ، أَّا  ،ِٕ إ

 .ُا، نٝفُا، إذ َا، َُٗاسُٝج

 

   
 

 ألفعال اخلنض٘لددّل تْضٔحٕ 

 التعزٓف
اتصٌ ب٘ ضُري تج١ٝٓ، أٚ ضُري  ٖٞ نٌ فعٌ َطازع

 مجع، أٚ ضُري املؤَّْج١ِ املَداطّٔب١ِ.

 ٕ، ٜفعًٕٛ، تفعًٕٛ، تفعًني.ٜفعالٕ، تفعال أمجل٘

 اإلعزاب

حيفعإ، حتفعإ،  َجٌ:، سفع بجبٛت ايُٕٓٛت

 حيفعٕٛ، حتفعٕٛ، حتفعني.

ئ حيفعا، حتفعا،  َجٌ: ،ٓصب حبرف ايُٕٓٛت

 حيفعٛا، حتفعٛا، حتفعٞ.

مل حيفعا، حتفعا،  َجٌ: ،ذصّ حبرف ايُٕٓٛت

 حيفعٛا، حتفعٛا، حتفعٞ.
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 تدريبات
 
 

 لتدريب األولا
اخلاطئة  ّعالمة خطأ أماو العبازة ،ضع عالمة صح أماو العبازة الصخٔخة

 مع تصْٓب العبازة اخلاطئة.

 .جزم، أو أداة كصبإذا لؿ ُيسبؼ بلداة ُيرفع الػعؾ الؿضارُع  -1

 كصب.إذا ُسبؼ بلداة ُيـصُب الػعُؾ الؿضارُع  -1

 .جزمإذا ُسبؼ بلداة ُيجزُم الػعُؾ الؿضارُع  -3

ا، ٓم الطؾب، ٓ الطؾبقة، إن، َمـ، »هل: أدوات الـصب  -7 ا، َأَلْؿ، َألؿَّ َلْؿ، َلؿَّ

 «.ما، أي، متك، أيـ، أيَّاَن، أَكَّك، حقثؿا، كقػؿا، إْذ ما، مفؿا

، كْل، إَذْن، ٓم التعؾقؾ، حتَّك، ٓم الجحقد»أدوات الجزم هل:  -7 ـْ  «.أْن، ل

ع اتصؾ بف ضؿقر تثـقة، أو ضؿقر هل كؾ فعؾ مضارإفعال الخؿسة  -5

 جؿع، أو ضؿقر الؿمكَّثِة الؿَخاَصبِة.

ُتجزم ، وُتـصب بحذف الـقن، وُترفع بثبقت الـقنإفعال الخؿسة  -4

 .بحذف الـقن

 التدريب الثاني

 أكنل العبازات اآلتٔة:

 ................................................. ُيرفع الػعؾ الؿضارُع إذا -1

 ..............................................إذاُيـصُب الػعُؾ الؿضارُع  -1
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 ................................................إذا ُيجزُم الػعُؾ الؿضارُع  -3

إدوات التل تـصب الػعؾ الؿضارع هل .......، ..........، ..........،  -7

،......... ،......... ،...... ........... 

إدوات التل تجزم الػعؾ الؿضارع هل .......، ........، ........،  -5

 ،......... ،...... ،.......... ،.......... ،....... ،.......... ،......... ،......

......... ،...... ،.......... ،.......... ،....... ،.......... 

ارع اتصؾ بف ............، أو إفعال الخؿسة هل كؾ فعؾ مض -4

 ...........، أو .................

ُترفع إفعال الخؿسة بـ ................، وُتـصب بـ ..............،  -4

 وُتجزم بـ .....................

 الثالثالتدريب 

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 ل.الػعؾ الؿضارع؟ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼق متك ُيرفعُ  -1

 الػعؾ الؿضارع؟ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. ُيـصُب متك  -1

 الػعؾ الؿضارع؟ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. ُيجزمُ متك  -3

 مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل.ما إطراب إفعال الخؿسة؟  -7

 

 التدريب الرابع

ِّّيا األفعال املضازعة، ّىْعَا مً حٔح السفُع  أكنل اجلدّل التالٕ مب

ّاجلصو، ّالطبب يف كْىُ مسفْعا أّ ميصْبا أّ دلصّما كنا ٍْ  ّاليصب
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ًْ يف اجلنلة األّىل: َّ  مب

 الضبب ىْعُ الفعل املضارع اجلنل٘

َٕ إٔ أسفغأزُٜد  ِٕ»ضبك٘ سسف ْصب  َٓصٛب أسفغ ايكسآ  «أ

    ْكابٞ أتسىئ 

    َا تفعٌ ُتذَص ب٘

ُِ باملعسٚف     ٜأَُس املطً

    جتد ايطعاد٠ َت٢ تصٌ

    مل ٜكتٌ املطًِ أسّدا

ٌّْ نٞ تفًض     ص

    ملا ٜأت املطافس

    ضأعتُس ٖرا ايعاّ

َّ نتاٍب تكسأّٖ تطتفد َٓ٘     أ

ِٕ أضتٝكغ َبهسا     إذ

    أُٜٓا ٜهٔ املؤَٔ ٜهٔ ارتري

    ذانس يتٓذض

َٕ جتد ايعًُا٤ جتد ايعًِ     أٜا

    ازدع إىل دٜٓو يهٞ ٜٓصًض سايو
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 اخلامسدريب الت

 أكنل اجلنل اآلتٔة بْضع فعل مضازع مالئه ّاغُكل آخَسِ:

 إْن تتصدْق ......... -11 .......أقرأ الؼرآن لـ ...... -1

 كقػؿا ... الؿسؾؿقن .. القٓة. -13 ٓ ...... يف السقر. -1

 متك ..... يلِت زيٌد. -17 إن ........ تـجح. -3

 مـ يلتِـل .......... -15 لؿ ........... طؿٌرو. -7

 أيـؿا تسافر ..... معؽ. -14 أريد أن ............... -5

 .أصؾ رحؿل لؽل ...... -14 ... مفؿا تػعؾقا ........ -4

 أحػظ العؾؿ لؽل ........ -18 ......... الؿسؾؿ. -4

 لـ ....... لؽ. -19 إياَك أن ....... الصالة. -8

ـْ ........ أبًدا. -9  لؿا ....... إستاذ. -11 ل

 ....... الطالب لؽل ...... -11 ٓ ....... أحًدا بسقٍء. -11

ين أن .............. -11 .....جارُه .... مـ ....... -11  يسرُّ

 السادسالتدريب 

اآلتٔة يف ثالخ مجل بػسط أٌ ٓكٌْ مسفْعا  أدخل كل فعل مً األفعال

 :مسة، ّميصْبا مسة، ّدلصّما مسة

، تـالقن، ترضك، يرى، تشرب ـَ ، تذاكر، تحػظ، تصؾل، تسافران، تـتؼبق
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 يرجقن، تضع، تؽقن، تلتقان، تػقز.

 السابعالتدريب 

 أِعسب اجلنل اآلتٔة:

 لـ يتؽؾَؿ الطالُب. -1

 يػعؾ الؿممـ الخقر. -1

 اقرأ لؽل تستػقد. -3

 إن تعِص اهلَل تـدْم. -7

 مـ يػعؾ خقًرا يجد سعادًة. -5
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 أحْال إعزاب األمساٛ :بحح الجاىٕامل

 ّفُٔ فزعاٌ:

أسٛاٍ إعساب  الفزع األّل:

 األمسا٤.

أْٛاع األمسا٤ الفزع الجاىٕ: 

 املعسب١.
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 الفزع األّل

 أحْال إعزاب األمساٛ

 

 :أربع مضاٜلّفُٔ 

ٔال  املضأل٘ األّىل:  ؟إقصاب األظٍاءٌا يه أخ
 :أربعة األسؿاءأحوال إطراب 

 أحد األكواع التالقة: تإذا كاك الرفع: احلال األوىل:

 .الؿبتدأاليوع األول: 

 الخرب. اليوع الجاىي: 

 الػاطؾ. اليوع الجالح:

 كائب الػاطؾ.اليوع الرابع: 

 وأخقاهتا. ،اسؿ كاناليوع اخلامس: 

 وأخقاهتا. ،خرب إنَّ اليوع السادس: 

 أحد األكواع التالقة: تإذا كاك احلال الجاىية: اليصب:

 الؿػعقل بف. :األولاليوع 

 الؿػعقل الؿطؾؼ. :ىياليوع الجا

 الؿػعقل ٕجؾف. :جالحاليوع ال

 الؿػعقل معف. :الرابعاليوع 

، وأخقاهتا. :اخلامساليوع  َـّ  ض

 .ضرف الزمان اليوع السادس:

 .ضرف الؿؽان اليوع السابع:
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  الحال. اليوع الجامً:

 التؿققز. اليوع التاسع:

 آستثـاء. اليوع العاشر:

 اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس. اليوع احلادي عصر:

 خرب كان وأخقاهتا. اليوع الجاىي عصر:

 اسؿ إن وأخقاهتا. اليوع الجالح عصر:

 الؿـادى. عصر: رابعاليوع ال

 أحد األكواع التالقة: تإذا كاك :راحلال الجالجة: اجل

 حروف الجر.الؿجرور ب :األولاليوع 

 الؿجرور باإلضافة. :الجاىياليوع 

 أحد األكواع التالقة: تإذا كاك :رفع، أو اليصب، أو اجلر: الالرابعةحلال ا

 الـعت. اليوع األول:

 العطػ. اليوع الجاىي:

 التقكقد. اليوع الجالح:

 البدل. اليوع الرابع:
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 رفع األمساٛ

 

ًَ  املضأل٘ الجاىٔ٘:  ؟األظٍاءُ  حُصففُ ة
 عالَات، ٖٚٞ: جالختسفُع األمسا٤ ب

  «.طالمة أصؾقة» الضؿة األٚىل:ايعال١َ 

  «.طالمة فرطقة» القاو ايعال١َ ايجا١ْٝ:

   «.طالمة فرطقة» إلػ ايعال١َ ايجايج١:

 ، وفقؿا يؾل التػصقؾ.رفع إسؿاءهذا مجؿؾ طالمات 
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 العالم٘ األّىل:

 الضن٘

 

 مْاضع: ثالث٘يف العالم٘ األّىل: الضن٘ 

زيد، طؿرو، خديجة، »كـ  هق ما دلَّ طؾك مػردٍ  :: االضِ املفسداملٛضع األٍٚ

 .«أسد، بقت، شجرة

 .زيٌد حضر [: 1مثال ]

 .خديجةُ فازْت [: 2مثال ]

 .الؼاضيجاء [: 3مثال ]

 .سؾَؿى كاَمْت [: 4مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ والثاين وجدتف  يف الؿثالقـ إول« زيد، خديجة»آسؿ إذا تلمَّ

 مػرٌد. مرفقًطا بالضؿة الظاهرة، وذلؽ ٕكف

ؾَت وإذا  والرابع وجدتف  يف الؿثالقـ الثالث« سؾؿك، الؼاضل»آسؿ تلمَّ

ةمرفقًطا بالضؿة   ، وذلؽ ٕكف مػرٌد.الؿؼدرَّ

 بؿا يؾي:ويؽون إطراب الؿثال األول 

 .طؾك الػتحفعؾ ماض مبـل  حضر:

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة. زيد:

 بؿا يؾي: لثاينويؽون إطراب الؿثال ا

ٓ محؾ  السؽقنحرف مبـل طؾك  والتاء:، طؾك الػتحعؾ ماض مبـل ف فازت:

 لف مـ اإلطراب.
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 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة.خديجة: 

 بؿا يؾي: لثالثويؽون إطراب الؿثال ا

 .طؾك الػتحفعؾ ماض مبـل  جاء:

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الؿؼدرة مـع مـ ضفقرها الثؼؾ.الؼاضي: 

 يؾي:بؿا  لرابعويؽون إطراب الؿثال ا

ٓ محؾ  السؽقنحرف مبـل طؾك  والتاء:، طؾك الػتحفعؾ ماض مبـل  :كامت

 لف مـ اإلطراب.

 .التعذرفاطؾ مرفقع بالضؿة الؿؼدرة مـع مـ ضفقرها : سؾؿى

مع اثـتقـ  وأاثـقـ، طؾك أكثر مـ  دلَّ هق ما  :مجع ايتهطري املٛضع ايجاْٞ:

سبب، »، «كتاب، ُكُتب»، «ير، ُسُررسر»، «َأَسٌد، ُأْسدٌ »كـ  تغقُّر يف صقغة مػردهِ 

 .«كريؿ، كرماء»، «بطؾ، أبطال»، «أسباب

 .الرجاُل اكتصر [: 1مثال ]

 .الفـودُ حضرِت [: 2مثال ]

 .الؿرضىقاَم  [:3مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ يف الؿثالقـ إول، والثاين « الفـقد، الرجال»آسؿ إذا تلمَّ

 .ؿع تؽسقرجمرفقًطا بالضؿة الظاهرة، وذلؽ ٕكف وجدتف 

ؾَت وإذا  مرفقًطا بالضؿة يف الؿثال الثالث وجدتف « الؿرضك»آسؿ تلمَّ

ة  .جؿع تؽسقر، وذلؽ ٕكف الؿؼدرَّ

 بؿا يؾي:ويؽون إطراب الؿثال األول 

 .طؾك الػتحفعؾ ماض مبـل  :اكتصر

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة. :الرجال
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 بؿا يؾي: لثاينويؽون إطراب الؿثال ا

 السؽقنحرف مبـل طؾك  والتاء:، مبـل طؾك الػتحض فعؾ ما :حضرت

وٓ  الؿؼدر مـع مـ ضفقره اشتغال الؿحؾ بحركة التخؾص مـ التؼاء الساكـقـ،

  محؾ لف مـ اإلطراب.

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة.: الفـود

 بؿا يؾي: لثالثويؽون إطراب الؿثال ا

 .مبـل طؾك الػتحفعؾ ماض  قام:

 لضؿة الؿؼدرة مـع مـ ضفقرها التعذر.فاطؾ مرفقع باالؿرضى: 

 زيادة معاثـتقـ طؾك أكثر مـ  دلَّ هق ما  :مجع املؤْح ايطاملاملٛضع ايجايح: 

 .«مسؾؿات، مممـات، قاكتات، طابدات، ساجدات، مفذبات»كـ  ألػ وتاء يف آخره

 .الؿسؾؿاتجاءِت [: 1مثال ]

 .شجراتيأثؿرْت [: 2مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ مرفقًطا يف الؿثال إول وجدتف « الؿسؾؿات» آسؿإذا تلمَّ

 جؿع ممكث سالؿ.وذلؽ ٕكف  :بالضؿة الظاهرة

ؾَت وإذا  ةمرفقًطا بالضؿة يف الؿثال الثاين وجدتف « شجرايت»آسؿ تلمَّ ، الؿؼدرَّ

 جؿع ممكث سالؿ.وذلؽ ٕكف 

 بؿا يؾي:ويؽون إطراب الؿثال األول 

الؿؼدر  السؽقنحرف مبـل طؾك  :والتاء، مبـل طؾك الػتحفعؾ ماض  :جاءت

وٓ محؾ لف مـ  مـع مـ ضفقره اشتغال الؿحؾ بحركة التخؾص مـ التؼاء الساكـقـ،

 اإلطراب. 

 .الظاهرةفاطؾ مرفقع بالضؿة : الؿسؾؿات
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 بؿا يؾي:لثاين ويؽون إطراب الؿثال ا

ٓ  السؽقنحرف مبـل طؾك  والتاء:، مبـل طؾك الػتحفعؾ ماض  :أثؿرت

 اإلطراب. محؾ لف مـ 

رةفاطؾ مرفقع بالضؿة : شجراتي مـع مـ ضفقرها اشتغال الؿحؾ  الؿؼدَّ

 يف محؾ جر مضاف إلقف. السؽقنضؿقر مبـل طؾك القاء: ، والؿـاسبةبحركة 

، ااأليف، أٚ ايتا٤ غرَي شا٥د٠ مل ٜهٔ مجع َؤْح ضاملّٗ تَت٢ ناْ فاٜدٗ:

 .ٚإمنا ٜهٕٛ مجَع تهطريّٛ

 «.الداطل، الدطاة»، «الؼاضل، الؼضاة»مثال الؿـتفي بللف أصؾقة: 

صقت، »، «بقت، أبقات»، «أخت، أخقات»ومثال الؿـتفي بتاء أصؾقة: 

 «.مقت، أمقات»، «أصقات

 

   



 013   املختصر يف الهحو

 

 

 تدريبات
 
 

 التدريب األول
اخلاطئة  ّعالمة خطأ أماو العبازة ،ضع عالمة صح أماو العبازة الصخٔخة

 مع تصْٓب العبازة اخلاطئة.

اثـتقـ مع تغقُّر يف ث السالؿ: هق ما دلَّ طؾك أكثر مـ اثـقـ، أو جؿع الؿمك -1

 .صقغة مػردهِ 

 جؿع التؽسقر: هق ما دلَّ طؾك أكثر مـ اثـتقـ مع زيادة ألػ وتاء يف آخره. -1

 .سؿ الؿػرد: هق ما دلَّ طؾك مػردٍ آ -3

ن إلػ، أو التاء غقَر زائدة لؿ يؽـ جؿَع تؽسقٍر، وإكؿا يؽق تمتك كاك -7

 جؿع ممكث سالًؿا.

جؿع ، آسؿ الؿػردالضؿة طالمة لرفع إسؿاء يف ثالثة مقاضع:  -5

 .السالؿ الؿذكرجؿع ، والتؽسقر

 التدريب الثاني

 أكنل العبازات اآلتٔة:

 آسؿ الؿػرد هق ........................................................ -1

 ........................................جؿع التؽسقر هق................ -1

 جؿع الؿمكث السالؿ هق................................................. -3

الضؿة طالمة لرفع إسؿاء يف ثالثة مقاضع هل .............،  -7
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............. ،................. 

، .........................إلػ، أو التاء غقَر زائدة لؿ يؽـ  تمتك كاك -5

 ....................وإكؿا يؽقن 

 الثالثالتدريب 

 كل ىْع:على عسف كال مما ٓأتٕ مع ذكس ثالثة أمجلة 

 آسؿ الؿػرد. -1

 جؿع التؽسقر. -1

 جؿع الؿمكث السالؿ. -3

 

 الرابعالتدريب 

ًِّ أىْاعَا:  اضتخسج مما ٓأتٕ األمساء املسفْعة بالضنة، ّب

 إصقاُت مرتػعة. -5 مجتفٌد. محؿدٌ  -1

باٌت. -1  إمقات يتؿـقَن الحقاة. -4 الػتقاُت مفذَّ

 كجح الطالُب. -4 تؽؾؿ الرجاُل، والحؽؿاء. -3

 الدطاة أجقرهؿ كبقرة. -8 .استقؼظ الؿريُض معاىف -7

 
 اخلامسالتدريب 

 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 فاز الطالُب. -1
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 اشرتيت الؽتَب. -1

 ػتقاِت الػؼَف.تعؾؿِت ال -3

 تؽؾؿ الدطاُة بالحؼ. -7
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 العالم٘ الجاىٔ٘:

 الْاّ

 

 يف مْضعني: العالم٘ الجاىٔ٘: الْاّ

هق ما دلَّ طؾك أكثر مـ اثـقـ مع زيادة  املٛضع األٍٚ: مجع املرنس ايطامل:

الؿسؾؿقن، الؿجتفدون، الؿستؼقؿقن، الؿـتصرون، »كـ واو وكقن، أو ياء وكقن 

 «.ـ، الؿـتصريـق، الؿجتفديـ، الؿستؼقؿالؿسؾؿقـ

 .الؿسؾؿون يجتفدمثال: 

ؾَت  اتلٔعيح/ ، قاومرفقًطا باليف هذا الؿثال وجدتف « الؿسؾؿقن»آسؿ إذا تلمَّ

 جؿع مذكر سالؿ.وذلؽ ٕكف 

 بؿا يؾي: ويؽون إطراب الؿثال

 فعؾ مضارع مرفقع بالضؿة الظاهرة.يجتفد: 

 : ٕكف جؿع مذكر سالؿ،ابًة طـ الضؿةفاطؾ مرفقع بالقاو كق الؿسؾؿون:

 «.مسؾؿٌ »والـقن طقٌض طـ التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد 

 «.قك، ُفقَك، ذو مالٍ ؿُ أبقك، أخقك، َح »ل ه املٛضع ايجاْٞ: األمسا٤ ارتُط١:

 .أبوكتؽؾؿ  [:1مثال ]

 .أخوكقال  [:2مثال ]

 .َحُؿوكَ يجؾس  [:3مثال ]

 .وكَ فُ سؽَت  [:4مثال ]

 .مال ذوأبقك  [:5مثال ]
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 .ذو جاهٍ أخقك  [:6مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ يف « ، ذو جاهٍ قك، ُفقَك، ذو مالٍ ؿُ أبقك، أخقك، َح » آسؿإذا تلمَّ

 : ٕكف مـ إسؿاء الخؿسة.كقابًة طـ الضؿة هذه إمثؾة الستة وجدتف مرفقطا بالقاو

إولك فاطال  يف إمثؾة إربعة «وك، ُفوكَ ؿُ أبوك، أخوك، َح »وُيعرُب االسم 

مبـل « الؽاف»، والضؿقر ٕكف مـ إسؿاء الخؿسةمرفقطا بالقاو كقابًة طـ الضؿة: 

 طؾك الػتح يف محؾ جر مضاف إلقف.

مبتدأ مرفقطا  يف الؿثالقـ الخامس والسادس «أبوك، وأخوك»االسم ويعرُب 

 ٕكف مـ إسؿاء الخؿسةبالقاو كقابًة طـ الضؿة: 

خربا مرفقطا بالقاو كقابةً الؿثالقـ الخامس والسادس يف  «ذو»ويعرُب االسم 

 .ٕكف مـ إسؿاء الخؿسةطـ الضؿة: 

 بالؽسرة الظاهرة. اإلقف مجرورً  امضافً  «مال، جاه»ويعرب  

 َت٢ ُتعسُب األمسا٤ ارتُط١ بٗرا اإلعساب؟ فاٜدٗ:

 ثالث١ غسٍٚط:تٛفسِت  ال ُتعسُب األمسا٤ ارتُط١ بٗرا اإلعساب إال إذا

، فنذا كاكت مجؿقطة، أو مثـَّاة لؿ ُتعرب إطراب أن تؽقن مػردة ط األٍٚ:ايػس

 .إسؿاء الخؿسة

 .اإلخوة، أو اآلباءُ  حضر [:1مثال ]

 .أخواكَ ، أو أبواكَ حضر [: 2مثال ]

 .األَُخون، أو األَبُونجؾَس  [:3مثال ]

ؾَت إسؿاء يف هذه إمثؾة وجدهتا لؿ ُتعرب إطراَب  اتلٔعيح/  إسؿاء إذا تلمَّ

الخؿسة، وإكؿا ُأطربْت إطراب جؿع التؽسقر يف الؿثال إول، وُأطربْت إطراَب 

 يف الؿثال الثاين، وُأطربْت إطراَب جؿع الؿذكر يف الؿثال الثالث. الؿثـك
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يعرب كؾ واحد مـفؿا فاطال مرفقطا بالضؿة  «اآلباء، اإلخوة»فاالسؿان 

 الظاهرة.

ؾ واحد مـفؿا فاطال مرفقطا بإلػ: يعرب ك «أبواك، أخواك»واالسؿان 

 ٕهنؿا مثـك.

يعرب كؾ واحد مـفؿا فاطال مرفقطا بالقاو: ٕهنؿا  «األُخون، ونأبُ »واالسؿان 

 جؿع مذكر سالؿ.

 فاٜدٗ: 

 إب، وإخ.ٓ ُيجؿع مـ إسؿاء الخؿسِة بالقاو والـقن إٓ 

رة ايػسط ايجاْٞ: رة ُأطأٓ تؽقن ُمصغَّ ربَْت إطراَب آسؿ ، فنذا كاكت مصغَّ

 .الؿػرد

 .ُأبي  جاء  [:1مثال ]

 .ُأَخي  جؾَس  [:2مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ يف هذيـ الؿثالقـ وجدهتؿا « ل، ُأَخلُأبَ »آسؿقـ إذا تلمَّ

راِن.  مرفقطقـ بالضؿة، ولؿ ُيعربا إطراَب إسؿاء الخؿسة: ٕهنؿا ُمصغَّ

 ة الظاهرة.فاطال مرفقطا بالضؿ :كلُّ واحٍد مـفؿا وُيعرُب 

، فنذا كاكت غقر مضافة، أو أن تؽقن مضافة لغقر ياء الؿتؽؾؿ ايػسط ايجايح:

 قاء الؿتؽؾؿ ُأطربَْت إطراَب آسؿ الؿػرد.لمضافة 

 .أٌخ ، أو أٌب جاء  [:1مثال ]

 .أخي، أو َأبيتؽؾؿ  [:2مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ ا يف هذيـ الؿثالقـ وجدهت« أخ، أبل، أخل، أب»إسؿاء إذا تلمَّ

مرفقطة، ولؿ ُتعرب إطراَب إسؿاء الخؿسة: ٕهنا غقر مضافة يف الؿثال إول، 
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 وٕهنا مضافة لقاء الؿتؽؾؿ يف الؿثال الثاين.

 فاطال مرفقطا بالضؿة الظاهرة. :ن يف الؿثال األولاالسؿا وُيعرب

مـع مـ فاطال مرفقطا بالضؿة الؿؼدرة  ن:الؿثال الثاين ُيعرب االسؿا ويف

 اشتغال الؿحؾ بحركة الؿـاسبة. ضفقرها

تصؾت هبا الؿقؿ ُأطربْت مـ الؿقؿ، فنذا ا« فقك»أن تخؾق ايػسط ايسابع: 

 إطراب آسؿ الؿػرد.

. فمٌ هذا مثال:  ـٌ  حس

ؾَت  اتلٔعيح/ وجدتف مرفقطا بالضؿة الظاهرة، ولؿ ُيعرب « فؿ»آسؿ إذا تلمَّ

 إطراب إسؿاء الخؿسة: ٕن الؿقؿ اتصؾت بف.

بؿعـك صاحب، وأن يؽقن الؿضاف إلقفا  « ذو» أن تؽقنارتاَظ:  ايػسط

لقس بقصػ، فنذا كاكت مقصقلة، أو كان الؿضاف إلقفا وصػا  ااسؿ جـس ضاهرً 

 لؿ ُتعرب إطراب إسؿاء الخؿسة.

 .ذو قامجاء  [:1مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ ، ولقس «الذي»وجدتف اسؿا مقصقٓ بؿعـك « ذو»آسؿ  إذا تلمَّ

 ذلؽ ٓ ُيعرب إطراب إسؿاء الخؿسة.حب، لبؿعـك صا

 يف محؾ رفع. السؽقنبؿعـك الذي مبـل طؾك  مقصقٓ ااسؿ وُيعرب:

 .ذي قائممررت برجؾ  [:2مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ وجدتف وصػا، ولقس اسؿ جـس، « يذ»الؿضاف إلك  إذا تلمَّ

 ذلؽ ٓ ُيعرب إطراب إسؿاء الخؿسة.ل
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 تدريبات
 
 

 األولالتدريب 
اخلاطئة  ّعالمة خطأ أماو العبازة ،ضع عالمة صح أماو العبازة الصخٔخة

 مع تصْٓب العبازة اخلاطئة.

 «.أبقك، أخقك، َحُؿقك، ُفقَك، ذو مالٍ »إسؿاء الخؿسة: هل  -1

جؿع الؿذكر السالؿ: هق ما دلَّ طؾك أكثر مـ اثـقـ مع زيادة واو وكقن، أو  -1

 .ياء وكقن

 .إسؿاء الخؿسة، جؿع الؿذكر السالؿلؾرفع يف القاو طالمة  -3

 

 التدريب الثاني

 أكنل العبازات اآلتٔة:

 إسؿاء الخؿسة هل .................................................... -1

 جؿع الؿذكر السالؿ هق ................................................. -1

 ........................، ......................القاو طالمة لؾرفع يف  . -3

 

 التدريب الثالث

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:
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 القاو طالمة لؾرفع يف مقضعقـ. وضح ذلؽ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. -1

مع ذكر أمثؾة طؾك ما ما هل إسؿاء الخؿسة، وما إطراهبا، وما شروصفا؟  -1

 تؼقل.

 ؟ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقلما هق جؿع الؿذكر السالؿ -3

 

 التدريب الرابع

ضع يف األماكً اخلالٔة التالٔة امسا مً األمساء اخلنطة مسفْعا 

 بالْاّ، حبٔح ال تضع االضه يف أكجس  مً مجاٍل:

 إن زيدا ............. -7 جاء .............. -1

 تؽؾؿ .............. -5 ............ مجتفٌد. -1

  ..... بالحؼ.كطؼ ..... -3

 اخلامسالتدريب 

 ضع يف األماكً اخلالٔة التالٔة مجع مركس ضاملا مسفْعا بالْاّ:

 أكرمـل ............... -7 العؾؿاء ................. -1

 كجح .................. -5 ............ مجتفدون. -1

 ............. صادققن. -4 كطؼ .......... بالحؼ. -3

 

 السادسب التدري

ًِّ أىْاعَا:  اضتخسج مما ٓأتٕ األمساء املسفْعة بالضنة، أّ بالْاّ، ّب
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 ذو الؿال حريٌص طؾك مالف. -5 الؿسؾؿقن أققياء. -1

 أحبُّ أبل، وأخل. -4 أبقَك كريٌؿ. -1

 بؽٌر لف أٌخ. -4 أخقك ذو طؾٍؿ. -3

 ٓ تؿِش أمام أبقيَؽ. -8 سرق الؿجرمقن الؿاَل. -7

 
 لسابعاالتدريب 

 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 يجتفد الؿسؾؿقن. -1

 أبقك. جاء -1

 أخقك. جؾس -3

 َحُؿقَك. تؽؾؿ -7

 سؽَت ُفقَك. -5

 .جاهٍ أبقك ذو  -4

. سؽَت  -4  ُأبلٌّ

 حضر اإلخقة. -8

 أبقاَك. سافر -9

 .مجتفدٌ  أخٌ  محؿٌد لف -11

11-  . ـٌ  هذا فٌؿ حس
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 ج٘:العالم٘ الجال

 األلف

 

 وهق ما دلَّ طؾك اثـقـ، أو اثـتقـ بزيادة ألػ يف املج٢ٓ: األلفلج٘: العالم٘ الجا

 وكقن، أو ياء وكقن.

 .الطالبانِ حضر [: 1مثال ]

 .الؿرأتانجؾسِت  [:2مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ يف هذيـ الؿثالقـ وجدهتؿا « الطالبان، الؿرأتان»آسؿقـ  إذا تلمَّ

والـقن طقٌض طـ التـقيـ الحادث ، : ٕهنؿا مثـكمرفقطقـ بإلػ كقابة طـ الضؿة

 «. صالٌب، امرأةٌ »يف آسؿ الؿػرد 

 ويؽون إطراب الؿثال األول بؿا يؾي:

 .مبـل طؾك الػتحفعؾ ماض  حضر:

والـقن طقٌض طـ فاطؾ مرفقع بإلػ كقابة طـ الضؿة: ٕكف مثـكالطالبان: 

 «.صالٌب »التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد 

 الثاين بؿا يؾي:ويؽون إطراب الؿثال 

الؿؼدر  السؽقنحرف مبـل طؾك  والتاء:، مبـل طؾك الػتحفعؾ ماض  جؾست:

وٓ محؾ لف مـ  مـع مـ ضفقره اشتغال الؿحؾ بحركة التخؾص مـ التؼاء الساكـقـ،

  اإلطراب.

والـقن طقٌض طـ ،فاطؾ مرفقع بإلػ كقابة طـ الضؿة: ٕكف مثـك: الؿرأتان

 «.امرأةٌ »ؿ الؿػرد التـقيـ الحادث يف آس
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 ضع يف األماكً اخلالٔة التالٔة مجيى مسفْعا باأللف:

 أسعدين............... -7 الطالبان ................. -1

 حضر .................. -5 ............ مجتفدان. -1

 كعان.............. را -4 إمقران ............. -3

 

 الثانيالتدريب 
حبٔح ٓكٌْ  ٍات مً الكلنات اآلتٔة مجيى، ثه ضعُ يف مجلة مفٔدة

 :مسفْعا

رجال، محجبة، أسد، امرأة، كتاب، قؾؿ، أستاذ، بالد، أبقاب، صالب، 

 مجرمقن، طؾؿاء، قؾؿ.

 الثالثالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 ما هل مقاضع رفع إسؿاء بإلػ؟ -1

ف ال -1  ؿثـك. مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل.طرِّ

 

 الرابعالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:
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 جؾَس إمقران. -1

 تؽؾَّؿِت الػتاتان. -1
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 ىصب األمساٛ

 

ًَ حَُِطُب األظٍاُء؟ املضأل٘ الجالج٘:  ة
 تٓصُب األمسا٤ بأزبع عالَات، ٖٚٞ:

  «.طالمة أصؾقة»الػتحة  ايعال١َ األٚىل:

  «.طالمة فرطقة»إلػ  :ايعال١َ ايجا١ْٝ

   «.طالمة فرطقة»الؽسرة  ايعال١َ ايجايج١:

   «.طالمة فرطقة»القاء  ايعال١َ ايسابع١:

 ، وفقؿا يؾل التػصقؾ.كصب إسؿاءهذا مجؿؾ طالمات 
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 العالم٘ األّىل:

 الفتح٘

 

 :مْضعنييف  الفتح٘العالم٘ األّىل: 

 األٍٚ: االضِ املفسد. املٛضع

 كؾَّؿُت زيًدا.: [1مثال ]

 رأيُت الػتك.[: 2مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/  ػتحةبال يف الؿثال إول وجدتف مـصقبا« زيًدا»آسؿ إذا تلمَّ

 الظاهرة، وذلؽ ٕكف مػرٌد.

ؾَت وإذا  رةال ػتحةبال يف الؿثال الثاين وجدتف مـصقبا« الػتك»آسؿ تلمَّ ، ؿؼدَّ

  وذلؽ ٕكف مػرٌد.

 بؿا يؾي:ول ويؽون إطراب الؿثال األ

ضؿقر  والتاء:: ٓتصالف بتاء الػاطؾ، السؽقنفعؾ ماض مبـل طؾك  :كؾؿُت 

 مبـل طؾك الضؿ يف محؾ رفع فاطؾ.

 مػعقل بف مـصقب بالػتحة الظاهرة :ازيد

 بؿا يؾي: لثاينويؽون إطراب الؿثال ا

ضؿقر  والتاء:: ٓتصالف بتاء الػاطؾ، السؽقنفعؾ ماض مبـل طؾك  :رأيت

 لضؿ يف محؾ رفع فاطؾ.مبـل طؾك ا

ررة مـع مـ ضفقرها الؿؼدَّ مػعقل بف مـصقب بالػتحة : الػتى  .التعذُّ

 املٛضع ايجاْٞ: مجع ايتهطري.

مُت [: 1مثال ]  .األبطاَل  كرَّ
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 (   ٻٱ ) ققلف تعالك:[: 2مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/  ةػتحبال يف الؿثال إول وجدتف مـصقبا« إبطال»آسؿ إذا تلمَّ

 جؿع تؽسقر.وذلؽ ٕكف : الظاهرة

ؾَت وإذا  رةال ػتحةبال يف الؿثال الثاين وجدتف مـصقبا« إيامك»آسؿ تلمَّ ، ؿؼدَّ

 جؿع تؽسقر.وذلؽ ٕكف 
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 ضع يف األماكً اخلالٔة التالٔة امسا مفسّدا ميصْبا بالفتخة:

 عؾ ....... يتقب.ل -7 كؾؿُت ................. -1

 إن الطالَب ......... مسروٌر. -5 ................ فعؾُت  -1

مُت ............... -4 إن .......... كريؿٌ  -3  كرَّ

 

 الثانيالتدريب 
 ضع يف األماكً اخلالٔة التالٔة مجع تكطري ميصْبا بالفتخة:

 لعؾ ....... يـدمقن. -7 إن ............ مخؾصقَن. -1

 .............. أكرمُت  -5 رَح إستاُذ .............ش -1

 مـ أصاع ........... كجا. -4 أكرْم .......... حقُث وجدهتؿ. -3

 

 الثالثالتدريب 
ٍات مً الكلنات اآلتٔة مفسدًا مسة، ّمجع تكطري مسة أخسى، ّضع كل 

 ّاحد ميَنا يف مجلة مفٔدة حبٔح ٓكٌْ ميصْبا:

ؿقن، الطالبان، الؽتابان، الؿتؼقن، الؿممـقن، مخؾصان، رجالن، الؿسؾ

 القلدان، الػائزون.

 الرابعالتدريب 
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 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 ما هل مقاضع كصب إسؿاء بالػتحة؟ -1

 اذكر مثالقـ طؾك كصب إسؿاء الؿػردة بالػتحة. -1

 اذكر مثالقـ طؾك كصب جؿع التؽسقر بالػتحة. -3

 

 اخلامسالتدريب 
 اآلتٔة:أعسب اجلنل 

 شرَح إستاذ الدرَس. -1

 يؽرُم الؽريُؿ العؾؿاَء. -1

 قطعُت إشجاَر. -3
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 العالم٘ الجاىٔ٘:

 األلف

 

وك، ُفوَك، ؿُ أبوك، أخوك، َح »هي  :يف األمسا٤ ارتُط١ األلفالعالم٘ الجاىٔ٘: 

 «.ذو مالٍ 

 .أباكَ كؾؿُت  [:1مثال ]

 .أخاكَ رأيُت  [:2مثال ]

 .ؿاكَ حكؾْؿ  [:3مثال ]

 .فاكَ أغؾؼ   [:4مثال ]

 .ذا طؾمٍ أبصرُت  [:5مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ يف هذه إمثؾة « طؾؿ اَك، ذاك، فاؿك، َح ا، أخاكأب» آسؿإذا تلمَّ

 : ٕكف مـ إسؿاء الخؿسة.ػتحةكقابًة طـ ال لػبإمـصقبا وجدتف خؿسة ال

مػعقٓ  الخؿسةؾة يف إمث« أباك، أخاك، َحؿاك، فاَك، ذا طؾم»وُيعرُب االسم 

« الؽاف»، والضؿقر ٕكف مـ إسؿاء الخؿسةبف مـصقبا بإلػ كقابة طـ الػتحة: 

 مبـل طؾك الػتح يف محؾ جر مضاف إلقف.

 بالؽسرة الظاهرة. اإلقف مجرورً  امضافً  «طؾم»كؾؿة عرب تو
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
ألمساء اخلنطة حبٔح ٓكٌْ ضع يف األماكً اخلالٔة التالٔة امسا مً ا

 ميصْبا باأللف، ّال تضع االضه إال يف مجال ّاحد:

 .سعقدٌ لعؾ .......  -7 إنَّ ........... شجاٌع. -1

ه -5 كان الرجُؾ .......... -1  .طـ الؽذب.........  كزِّ

  إن .......... كريؿٌ  -3

 

 الثانيالتدريب 
اخلنطة  ألمساءاذكس مخظ مجل كل مجلة تػتنل على اضه مً ا

 باأللف. اكٌْ ميصْبٓحبٔح 

 
 الثالثالتدريب 

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 ما هل مقاضع كصب إسؿاء بإلػ؟ -1

 اذكر مثالقـ طؾك كصب إسؿاء بإلػ. -1

 

 الرابعالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:
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 رأيُت أباَك. -1

 إنَّ أخاَك فائٌز. -1

 أططقُت حؿاَك هديًة. -3

 ل ذا مال.كان أب -7
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 :الجالج٘العالم٘ 

 الكضزٗ

 

 يف مجع املؤْح ايطامل. الكضزٗالعالم٘ الجالج٘: 

 .الـ اِجحاِت  الَؽاتِباِت رأيُت  :مثال

ؾَت  اتلٔعيح/ وجدهتؿا مـصقبقـ « الؽاتبات، الـاجحات»آسؿقـ إذا تلمَّ

 ، وذلؽ ٕهنؿا جؿع ممكث سالؿ.كقابة طـ الػتحة بالؽسرة

مػعقٓ بف مـصقبًا بالؽسرة كقابة طـ الػتحة: ٕكف  «الؽاتبات»السم وُيعرُب ا

 جؿع ممكث سالؿ.

مـصقبًا بالؽسرة كقابة طـ الػتحة: ٕكف جؿع  كعتا« الـاجحات»وُيعرُب االسم 

 ممكث سالؿ.
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
ْبا ضع يف األماكً اخلالٔة التالٔة مجع مؤىح ضاملا حبٔح ٓكٌْ ميص

 بالكطسة:

 كاكت الـاجحاُت ........... -3 إنَّ ........... كريؿاٌت. -1

مِت الؿديرة ............. -1  ضــُت ......... حافظاٍت. -7 كرَّ

 
 الثانيالتدريب 

كٌْ ٓاذكس مخظ مجل كل مجلة تػتنل على مجع مؤىح ضامل حبٔح 

 بالكطسة. اميصْب

 
 الثالثالتدريب 

 تٔة:أدب عً األضئلة اآل

 ما هل مقاضع كصب إسؿاء بالؽسرة؟ -1

 اذكر مثالقـ طؾك كصب إسؿاء بالؽسرة. -1

 

 الرابعالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 كؾؿُت الطالباِت الـاجحات. -1
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ػاٌت. -1  إنَّ الؽاتباِت مثؼَّ

 ػتقاُت طاقالٍت.كاكِت ال -3
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 :الزابع٘العالم٘ 

 الٔاٛ

 

 يف املج٢ٓ، ٚمجع املرنس ايطامل. ٤ايٝاالعالم٘ الزابع٘: 

 كقػقَة القضقء. الؿسِؾَؿقنِ طؾَّؿُت  [:1مثال ]

ؾَت آسؿ  اتلٔعيح/ ـِ »إذا تلمَّ ، كقابة طـ الػتحة بالقاء اوجدتف مـصقبً « الؿسؾَِؿق

 مثـك.وذلؽ ٕكف 

مػعقٓ بف مـصقبًا بالقاء كقابة طـ الػتحة: ٕكف  «الؿسِؾَؿقنِ »وُيعرُب االسم 

 «.مسؾؿٌ »الـقن طقٌض طـ التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد ومثـك، 

 الجدَد كقػقَة القضقء. الؿسِؾِؿقنَ طؾَّؿُت [: 2مثال ]

 (   ڳ ڳ ڱ ڱ ڳڳ )ققلف تعالك:  [:3مثال ]

ؾَت آسؿقـ  اتلٔعيح/ ـَ »إذا تلمَّ  وجدهتؿا مـصقبقـ بالقاء« الؿتؼقـ، الؿسؾِِؿق

 هنؿا جؿع مذكر سالؿ.، وذلؽ ٕكقابة طـ الػتحة

مػعقٓ بف مـصقبًا بالقاء كقابة طـ الػتحة: ٕكف  «قنَ ؿِ الؿسؾِ »وُيعرُب االسم 

 «.مسؾؿٌ »والـقن طقٌض طـ التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد  ،سالؿذكر جؿع م

اسؿ إنَّ مـصقبًا بالقاء كقابة طـ الػتحة: ٕكف جؿع  «الؿتؼقن»وُيعرُب االسم 

 «.متٍؼ »ن طقٌض طـ التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد والـق ،مذكر سالؿ

 نٝف ُْفّٔسّْم بني ٜا٤ املج٢ٓ، ٜٚا٤ مجع املرنس ايطامل؟فاٜدٗ: 

 يؽقن ما قبؾفا مػتقحا، وما بعدها مؽسقرا. القاء يف الؿثـى

 يؽقن ما قبؾفا مؽسقرا، وما بعدها مػتقحا. والقاء يف جؿع الؿذكر السالم
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 تدريبات
 
 

 دريب األولالت
ضع يف األماكً اخلالٔة التالٔة مجيى، أّ مجع مركس ضاملا حبٔح ٓكٌْ 

 ميصْبا بالٔاء:

 أكرمُت ................. -7 إنَّ ........... سعقداِن. -1

م إستاُذ ............. -1 . -5 كرَّ ـِ  رأيُت ......... الحافَظق

 .............كان إوُٓد  -4 كان الؿسؾؿقَن .......... -3

 
 الثانيالتدريب 

اذكس مخظ مجل كل مجلة تػتنل على مجع مركس ضامل حبٔح ٓكٌْ 

 بالٔاء. اميصْب

 

 الثالثالتدريب 
اذكس مخظ مجل كل مجلة تػتنل على مجيى حبٔح ٓكٌْ ميصْبا 

 بالٔاء.

 

 الرابعالتدريب 
ٍات مً الكلنات اآلتٔة مجع مركس ضاملا مسة، ّمجيى مسة أخسى، ّضع 

 كل ّاحد ميَنا يف مجلة مفٔدة حبٔح ٓكٌْ ميصْبا:

الؿجتفد، ، الطائع، الصائؿان، الطالبان، الؽاتب، الؿجرم، انمخؾص، الؿممـ
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 الػائزون، الؿسافران، الَقالدان.

 
 اخلامسالتدريب 

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 ؟بالقاءما هل مقاضع كصب إسؿاء  -1

 .القاءالؿثـك الؿـصقب باذكر مثالقـ طؾك  -1

 اذكر مثالقـ طؾك جؿع الؿذكر السالؿ الؿـصقب بالقاء. -1

 

 السادسالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

1- . ـِ  اشرتيُت كتابق

1- . ـَ مُت الـاِجحق  كرَّ

ـَ رابُحقن. -3  إنَّ الطائِعق

7- . ـِ  رأيت الؿرأتق
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 دز األمساٛ

 

ًَ ُُتصي األظٍاُء؟ املضأل٘ الزابع٘:  ة
 عالَات، ٖٚٞ: بجالِخمسا٤ األ ُتذسُّ

  «.طالمة أصؾقة»الؽسرة  ايعال١َ األٚىل:

  «.طالمة فرطقة»القاء  ايعال١َ ايجا١ْٝ:

   «.طالمة فرطقة»الػتحة  ايعال١َ ايجايج١:

 ، وفقؿا يؾل التػصقؾ.جرِّ إسؿاءهذا مجؿؾ طالمات 
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 :األّىلالعالم٘ 

 الكضزٗ

 مْاضع: ثالث٘يف  كضزٗ: الاألّىلالعالم٘ 

 .، وهو الذي يؾحؼه التـوينفاملٓصسّٚ األٍٚ: االضِ املفسد املٛضع

 .زيدٍ سؾَّؿُت طؾك [: 1مثال ]

 .ؿصطػىبمررُت [: 2مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/  جروًرامالؿثالقـ وجدتف هذيـ يف « مصطػكزيد، »آسؿ إذا تلمَّ

 ، وذلؽ ٕكف مػرٌد.بالؽسرة

 بؿا يؾي:ويؽون إطراب الؿثال األول 

ضؿقر  :التاءو: ٓتصالف بتاء الػاطؾ، السؽقنفعؾ ماض مبـل طؾك  :ؿُت سؾ  

 يف محؾ رفع فاطؾ. مبـل طؾك الضؿ

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف جر مبـل طؾك  طؾى:

 اسؿ مجرور بالؽسرة الظاهرة. زيد:

 بؿا يؾي: لثاينويؽون إطراب الؿثال ا

ُت  ضؿقر  :التاءواء الػاطؾ، : ٓتصالف بتالسؽقنفعؾ ماض مبـل طؾك  :مرر 

 يف محؾ رفع فاطؾ. مبـل طؾك الضؿ

 حرف جر مبـل طؾك الؽسر ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.: الباء

ر. :مصطػى رة مـع مـ ضفقرها التعذُّ  اسؿ مجرور بالؽسرة الؿؼدَّ

 ، وهو الذي يؾحؼه التـوين.ف: مجع ايتهطري املٓصسّٚايجاْٞ املٛضع

 .ققـتػقِّ الؿ الطالِب بالتؼقُت [: 1مثال ]
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 .السؽارىسخطُت طؾك [: 2مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ يف هذيـ الؿثالقـ وجدتف « السؽارى، الطالب»آسؿ إذا تلمَّ

 جؿع تؽسقر.، وذلؽ ٕكف بالؽسرة جروًرام

 بؿا يؾي:ويؽون إطراب الؿثال األول 

ضؿقر  :التاءو: ٓتصالف بتاء الػاطؾ، السؽقنفعؾ ماض مبـل طؾك  :التؼقُت 

 يف محؾ رفع فاطؾ. الضؿ مبـل طؾك

 حرف جر مبـل طؾك الؽسر ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.: الباء

 اسؿ مجرور بالؽسرة الظاهرة. :الطالب

كعت مجرور بالقاء: ٕكف جؿع مذكر سالؿ، والـقن طقٌض طـ  :الؿتػوققن

 «.متػقق»التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد 

  بؿا يؾي: لثاينويؽون إطراب الؿثال ا

ضؿقر  :التاءو: ٓتصالف بتاء الػاطؾ، السؽقنفعؾ ماض مبـل طؾك  :سخطُت 

 يف محؾ رفع فاطؾ. مبـل طؾك الضؿ

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف جر مبـل طؾك  طؾى:
ر. :السؽارى رة مـع مـ ضفقرها التعذُّ  اسؿ مجرور بالؽسرة الؿؼدَّ

 : مجع املؤْح ايطامل.ايجايح املٛضع

 .باِت الؿتػوقاِت الطالدخؾُت طؾك : مثال

ؾَت  اتلٔعيح/  مجروريـوجدهتؿا « الؿتػققات، الطالبات»آسؿقـ إذا تلمَّ

 بالؽسرة، وذلؽ ٕهنؿا جؿع ممكث سالؿ.

 : ٕكف جؿع ممكث سالؿ.بالؽسرة اسؿا مجرورا «الطالبات»وُيعرُب االسم 

 مجرورا بالؽسرة: ٕكف جؿع ممكث سالؿ. كعتا« الؿتػوقات»وُيعرُب االسم 
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
ضع يف األماكً اخلالٔة التالٔة امسا مياضّبا حبٔح ٓكٌْ دلسّّزا 

 بالفتخة:

 صِعدُت فقق ...........  -7 مررُت بـ .................  -1

باِت. -5 سؾؿُت طؾك ....... الـاِجحقـ. -1  رضقُت طـ ........ الؿفذَّ

 كظرُت إلك فتقاٍت ............ -4 رضل اهلل طـ ............. -3

 
 الثانيالتدريب 

 مفسٍد حبٔح ٓكٌْ دلسّّزا.اضه اذكس مخظ مجل كل مجلة تػتنل على 

 
 الثالثالتدريب 

اذكس مخظ مجل كل مجلة تػتنل على مجع تكطري حبٔح ٓكٌْ 

 دلسّّزا.

 

 الرابعالتدريب 
ٌ ضامل حبٔح ٓكْ مؤىحاذكس مخظ مجل كل مجلة تػتنل على مجع 

 .دلسّّزا
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 اخلامسالتدريب 
 :دلسّّزايف مجلة مفٔدة حبٔح ٓكٌْ  ّضعُ، مفسّداٍات مً الكلنات اآلتٔة 

الؿتؼقن، الطالب، الؽتب، الرجالن، الصحػ، إقالم، الطريؼان، البستاكان، 

اج، البققت.  الصائؿقن، الُحجَّ

 
 السادسالتدريب 

مفٔدة حبٔح ٓكٌْ  ٍات مً الكلنات اآلتٔة مجع تكطري، ّضعُ يف مجلة

 دلسّّزا:

، الؽتابان، الـشقد، التاجرانالتؾؿقذ، الدرس، اإلكس، الققم، الشفقد، الطالب، 

 .السرير، القرقةالطالبان، 

 

 السابعالتدريب 
يف مجلة مفٔدة حبٔح  ُ، ّضعمجع مؤىح ضامًلاٍات مً الكلنات اآلتٔة 

 ٓكٌْ دلسّّزا:

الصائؿان، الطائع، الؿجتفد، اكت، الؼمخؾص، الؿممـان، الطالبان، الؽاتب، 

 الػائزون، الؿسافران، الَقالدان.

 

 الثامنالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 ؟بالؽسرةإسؿاء  جرما هل مقاضع  -1

 اذكر مثالقـ طؾك الؿػرد الؿجرور بالؽسرة. -1

 اذكر مثالقـ طؾك جؿع التؽسقر الؿجرور بالؽسرة. -3
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 كث السالؿ الؿجرور بالؽسرة.اذكر مثالقـ طؾك جؿع الؿم -7

 

 التاسعالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 تؽؾؿُت طـ العؾؿاء. -1

 سؾؿُت طؾك الػائِز. -1

باِت. -3  لـ أطاقَب الؿفذَّ
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 :الجاىٔ٘العالم٘ 

 الٔاٛ

 

 :ثالث٘ مْاضعالعالم٘ الجاىٔ٘: الٔاٛ يف 

 «.وك، ُفوَك، ذو مالٍ ؿُ أبوك، أخوك، َح »هي : األٍٚ: األمسا٤ ارتُط١ املٛضع

 .َك قأب سؾَّؿُت طؾك [:1مثال ]

 .لخقَك ب مررُت  [:2مثال ]

 .حؿقَك بسعدُت  [:3مثال ]

 .فقَك ضع يدك طؾك  [:4مثال ]

 .طؾمٍ تحدثُت مع ذي  [:5مثال ]

ؾَت آسؿ اتلٔعيح/ يف هذه « طؾؿ يَؽ، ذقؽ، فقؿؽ، حَ ق، أخؽقأب» إذا تلمَّ

 ٕكف مـ إسؿاء الخؿسة. اء كقابة طـ الؽسرة:مجرورة بالقوجدتف خؿسة إمثؾة ال

يف إمثؾة الخؿسة « أبقك، أخقك، َحؿقك، فقَك، ذي طؾم»وُيعرُب االسم 

« الؽاف»، والضؿقر ٕكف مـ إسؿاء الخؿسة: الؽسرةكقابة طـ  بالقاء امجرورً  ااسؿً 

 مبـل طؾك الػتح يف محؾ جر مضاف إلقف.

 بالؽسرة الظاهرة. اورً إلقف مجر امضافً  «طؾم»وتعرب كؾؿة 

 ايجاْٞ: املج٢ٓ. املٛضع

.مثال:  ـِ  سؾَّؿُت طؾك الصِديؼق

ؾَت  اتلٔعيح/ ـِ »آسؿ  إذا تلمَّ مجرورا بالقاء الؿثال وجدتف  ايف هذ« الصِديؼق

والـقن طقٌض طـ التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد : ٕكف مثـك، كقابة طـ الؽسرة
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 «. صديٌؼ »

 يؾي: ويؽون إطراب الؿثال بؿا

ضؿقر  :التاءو: ٓتصالف بتاء الػاطؾ، السؽقنفعؾ ماض مبـل طؾك  :سؾ ؿُت 

 يف محؾ رفع فاطؾ. مبـل طؾك الضؿ

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف جر مبـل طؾك  طؾى:

ِديؼقنِ  اسؿ مجرور بالقاء كقابة طـ الؽسرة: ٕكف مثـك، والـقن طقٌض طـ  :الص 

 «. صديٌؼ »ػرد التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿ

 : مجع املرنس ايطامل.ايجايح املٛضع

 .الؿصؾ قنَ كظرُت إلك : مثال

ؾَت  اتلٔعيح/ يف هذا الؿثال وجدتف مجرورا بالقاء « الؿَصؾِّقـ»آسؿ  إذا تلمَّ

كقابة طـ الؽسرة: ٕكف جؿع مذكر سالؿ، والـقن طقٌض طـ التـقيـ الحادث يف 

 «. ؾٍّ َص مُ »آسؿ الؿػرد 

ٕكف جؿع  بالقاء كقابة طـ الؽسرة: امجرورً  ااسؿً  «الؿصؾ قن»سم وُيعرُب اال

 «.ؾٍّ َص مُ »والـقن طقٌض طـ التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد  مذكر سالؿ،
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 ضع يف األماكً اخلالٔة التالٔة امسا مياضّبا حبٔح ٓكٌْ دلسّّزا بالٔاء:

 ........... اكظر إلك  -7 ..........مررُت بـ .......  -1

.........  كظرت إلك -5 قـ.سؾؿُت طؾك ....... الـاِجحَ  -1 ـِ  الحافَِظق

 يحبُّ مالف. ......... لقس كؾ  -4 ............. أطجبـل ُخؾُؼ  -3

 
 الثانيالتدريب 

اذكس مخظ مجل كل مجلة تػتنل على اضه مً األمساء اخلنطة 

 حبٔح ٓكٌْ دلسّّزا.

 
 الثالثالتدريب 

 حبٔح ٓكٌْ دلسّّزا. مجيىاذكس مخظ مجل كل مجلة تػتنل على 

 

 الرابعالتدريب 
ضامل حبٔح ٓكٌْ  مركساذكس مخظ مجل كل مجلة تػتنل على مجع 

 دلسّّزا.

 

 اخلامسالتدريب 
 اضتخسج األمساء اجملسّزة بالٔاء مً اجلنل اآلتٔة:
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 (   ڃ ڃ ڃ چ)ققلف تعالك:   -1

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )ققلف تعالك:  -1

 (   ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

 (   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)ققلف تعالك:  -3

 اسؿع كالم أخقؽ، وأبقؽ، وحؿقؽ، وكؾ ذي طؾٍؿ. -7

 

 السادسالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

  ؟بالقاءما هل مقاضع جر إسؿاء  -1

 سؿاء الخؿسة الؿجرورة بالقاء.اذكر خؿسة أمثؾة طؾك إ -1

 اذكر مثالقـ طؾك الؿثـك الؿجرور بالقاء. -3

 اذكر مثالقـ طؾك جؿع الؿذكر السالؿ الؿجرور بالقاء. -7

 
 السابعالتدريب 

 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 تؽؾؿُت طـ أبقَؽ. -1

 سؾؿُت طؾك الؿتػققِقـ. -1

 اكظر إلك الشجرتقـ. -3
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 :الجالج٘العالم٘ 

 فتح٘ال

 

 ، أي الذي ٓ يؼبؾ التـقيـ.املُٓٛع َٔ ايصسفيف العالم٘ الجالج٘: الفتح٘ 

 .مؽةَ سافرُت إلك [: 1مثال ]

 .ُعثؿانَ ب مررُت  [:2مثال ]

 .ديجةَ َخ تؽؾَّؿُت طـ  [:3مثال ]

ؾَت إ اتلٔعيح/  اوجدهت يف هذه إمثؾة« خديجةطثؿان، مؽة، » سؿاءإذا تلمَّ

 مؿـقطة مـ الصرف. االؽسرة: ٕهن كقابة طـ لػتحةبا ةً مجرور

 بالػتحة كقابة طـ الؽسرة: ٕهنا مؿـقطة مـ الصرف. امجرورً  ااسؿً  وُتعرُب:

 

   



املختصر يف الهحو    052 

 

 املنيْع مً الصزف

 

 املُٓٛع َٔ ايصسف قطُإ: :[1] فاٜدٗ

 ، وهق ثالثة أكقاع:ما ُيؿـُع من الصرف: لوجود طؾة واحدة فقه القضه األّل:

 .آخره ألػ تلكقث مؿدودةما كان  ايٓٛع األٍٚ:

 صػراء، خضراء، صحراء، بقضاء، طؿقاء، أصدقاء. َجٌ:

 .مؼصقرةما كان آخره ألػ تلكقث  الـوع الثاين:

 ، ُلبـك، لقؾك، سؾؿك.سؾقىَجٌ: 

الذي وقع بعد ألػه ، وهل جؿع التؽسقر صقغة مـتفك الجؿقع ايٓٛع ايجايح:

، مػاتقَح  َجٌ:، أو ثالثة َوَسطفا ساكن، ، مـابرَ ، أفاضَؾ ، مؼابرَ مساجدَ  َجٌ:، حرفان

 .، طؼاققرَ ، طجاجقَؾ طصافقرَ 

إحداهؿا أن يؽون َطَؾًؿا،  تقن فقهطؾوجود ل :ما ُيؿـُع من الصرف القضه الجاىٕ:

 وهق كقطان:أو وصًػا، 

ّٚ: ايٓٛع األٍٚ:  َا ُُُٜٓع َٔ ايصسِف َٔ األعال

ثة تلكقثا معـويا، أو لػظقا -1  ، أو معـويا لػظقا:ءبالتا األطالم الؿمك 

 سعاَد، رباَب.، زيـَب مثل:  ،والتلكقث الؿعـوي

 حؿزَة، صؾحَة، ُشعبَة.مثل:  ،بالتاء والتلكقث الؾػظي

َة، كريؿَة.مثل:  ،والتلكقث الؿعـوي الؾػظي  خديجَة، طائشة، فاصؿة، طزَّ

صالح، كقح، شعقب، محؿد، »أسؿاء إكبقاء طدا األطالم األطجؿقة، مثل:  -2

 «.هقد لقط،
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 .وأسؿاء الؿالئؽة طدا مالؽا 

ان،  األطالم الؿـتفقة بللف وكون زائدتقن، مثل: -3 رمضان، شعبان، غسَّ

ان.  حسَّ

، بقر سِعقَد. األطالم الؿركبة تركقبا مزجقا، مثل: -4  حْضَرمقَت، بعَؾبؽَّ

أكرم، أحؿد، أمجد، أدهؿ، يزيد،  األطالم التي طؾى وزن الػعل، مثل: -5

 ؽر.تدُمر، يش

ُطؿَر أصُؾفا طامر، فُعِدل  :، مثلالؿعدولة من وزن إلى وزن آخراألطالم  -6

احؾ، امح، زَ عدولة طـ َج ، وكذلؽ: ُجُؿح، ُزحؾ، ُزفر، ُقَزح، ُقثَؿ مَ طـفا إلك ُطؿرَ 

 زافر، قازح، قاثؿ.

 َا ُُُٜٓع َٔ ايصسِف َٔ األٚصاف: :ايجاْٞايٓٛع 

 جؿؾ، أقبح، أفضؾ، أكجح.أاألوصاف التي طؾى وزن الػعل، مثل:  -1

ريَّاَن، َطْطَشاَن، َجقطاَن، َفْرَحاَن،   كون، مثل:واألوصاف التي تـتفي بللف  -2

 ضباَن.غَ 

 وهي شقئان:الؿعدولة من وزن إلى وزن آخر، األوصاف  -2

َعل، مثل:  األول: ما كان ُأَحاَد، ُثـَاَء، ُثالَث، ُرباَع، َمْقَحَد، طؾى وزن ُفَعال، وَمػ 

 ، إلك ُطَشاَر، وَمعَشر.ك، َمثَْؾَث، َمْربَعَ مثْـَ 

واحد واحد، اثـقـ اثـقـ، ثالثة ثالثة، أربعة أربعة، طشرة  وهي معدولة طن

 طشرة.

 وهل معدولة طـ آَخر. ،«ُأَخر»الثاين: كؾؿة 

 َا ٖٞ غسٚط دسّْ املُٓٛع َٔ ايصسف بايفتش١؟ :[2] فاٜدٗ

 طإ:غس املُٓٛع َٔ ايصسف بايفتش١ ُٜػرتطّٕ دتسّْ
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ُأطرَب إطراب آسؿ « لأ»فنن بدأ بـ ، «لأ»أال يبدأ بـ  :ايػسط األٍٚ

 الؿـصرف.

 . طصافقرَ أغؾؼُت قػصا طؾك  :[1] مثال

 .العصافقرِ أغؾؼُت الؼػَص طؾك  [:2مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/  يف الؿثال إول وجدهتا مؿـقطة مـ« طصافقر»كؾؿة  إذا تلمَّ

 دم إضافتفا.، ولع«لأ»الصرف، وذلؽ لخؾّقها مـ 

ؾَت  يف الؿثال الثاين وجدهتا مصروفة، وذلؽ لدخقل « عصافقرال»كؾؿة  وإذا تلمَّ

 طؾقفا.« لأ»

ُأطرَب فنْن ُأضقَػ إلك اسؿ بعدُه  أال يضاف إلى اسم بعده، ايػسط ايجاْٞ:

 إطراب آسؿ الؿـصرف.

 .كثقرةٍ  ؿساجَد بمررُت  :[1] مثال

 الؼريِة. ؿساجدِ بمررُت  :[2] مثال

ؾَت  ٔعيح/اتل  يف الؿثال إول وجدهتا مؿـقطة مـ« مساجد»كؾؿة  إذا تلمَّ

 ، ولعدم إضافتفا.«لأ»الصرف، وذلؽ لخؾّقها مـ 

ؾَت   يف الؿثال الثاين وجدهتا مصروفة، وذلؽ لإلضافة. « مساجد»كؾؿة  وإذا تلمَّ
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 إعزاب األمساٛعالمات لددّل تْضٔحٕ 

 ىْع االصه
 العالم٘

 اجلز صبالي الزفع

 ايهطس٠ ايفتش١ ايط١ُماالدممادلػرد

 ايهطس٠ ايفتش١ ايط١ُممجعماظؿؽلري

 ايهطس٠ ايهطس٠ ايط١ُممجعمادلؤغثماظلامل

 ايٝا٤ ايٝا٤ ايٛاٚممجعمادلذطرماظلامل

 ايٝا٤ ايٝا٤ األيفمادلــى

 ايٝا٤ األيف ايٛاٚماِّمساءماخلؿلة

 ايفتش١ ايفتش١ ايط١ُمادلؿـوعمعنماظصرف

 

 للعالمات األصلٔ٘، ّالفزعٔ٘تْضٔحٕ ددّل 

 العالمات الفزعٔ٘ العالم٘ األصلٔ٘ ىْع اإلعزاب

 ايٛاٚ، األيف، ايٕٓٛ ايط١ُ ايسفُع

 األيف، ايهطس٠، ايٝا٤، سرف ايٕٓٛ ايفتش١ ايٓصب

 ايٝا٤، ايفتش١ ايهطس٠ ادتس

 سرف ايٕٓٛ، سرف سسف ايع١ً ايطهٕٛ ادتصّ
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 تدريبات
 
 

 األولالتدريب 
ضع يف األماكً اخلالٔة التالٔة امسا مميْعا مً الصسف، ّاضبطُ 

 بالػكل، ثه بني ضبب ميعُ: 

 مررُت بـ .............. -5 رضل اهلل طـ ............  -1

 .قرأُت طـ كبل اهلل .......  -4 دخؾُت ........ كثقرة. -1

 ..زرُت ............ -4 أبق بؽر أفضؾ مـ .......... -3

مُت ............... -8 اكظر إلك ...........  -7  كرَّ

 
 الثانيالتدريب 

ًِّ ضبب ميعَا:   اضتخسج املنيْع مً الصسف مً اجلنل اآلتٔة، ّب

 أول مـ أسؾؿ مـ الـساء خديجُة رضل اهلل طـفا. -1

ج الـبل  -1 خديجَة، وطائشَة، وسقدَة، وجقيريَة، وصػقَة، وزيـَب، وأم  تزوَّ

.حبق َـّ  بَة، وأم َسَؾؿَة رضل اهلل طـف

 .أحبُّ طؿَر الػاروَق  -3

 يف غزوة أحد. استُشفَد حؿزُة طؿ الـبل  -7

 أحب السػَر لؿؽَة. -5

ـُ طػاَن  -4 ج طثؿاُن ب  .ابـتل الـبل  تزوَّ

 تة أشفر.بعد أبقفا بس تقفِّقت فاصؿُة بـت الـبل  -4
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 قَؿ.إبراه ولدْت ماريُة الؼبطقُة لؾـبل  -8

 جاء الطالُب ُرباَع خؿاَس. -9

 زرُت حدائَؼ فقفا أزهار حؿراء، وبقضاء، وخضراء. -11

 اشرتيت بستاكًا فقفا أزهار كثقرة زرقاء. -11

 ٓ تتؽؾؿ وأكت غضبان، وٓ تلكؾ وأكت شبعان. -11

 ُزحُؾ مـ الؽقاكب التل تدور مع إرض حقل الشؿِس. -13

 باريُس طاصؿُة فركسا. -17

لق العزم مـ الرسؾ هؿ: كقح، وإبراهقؿ، ومقسك، وطقسك، ومحؿد أو -15

 صؾقات اهلل طؾقفؿ وسؾؿ.

 
 الثالثالتدريب 

 أكنل اجلنل اآلتٔة:

ُيرفع بـ ..............، وُيـصُب بـ.............، ويجرُّ  آسؿ الؿػرد -1

 بـ.................

بـ.............، ويجرُّ ُيرفع بـ ..............، وُيـصُب  جؿع التؽسقر -1

 بـ.................

ُيرفع بـ ..............، وُيـصُب بـ.............،  جؿع الؿمكث السالؿ -3

 ويجرُّ بـ.................

ُيرفع بـ ..............، وُيـصُب بـ.............، ويجرُّ  جؿع الؿذكر السالؿ -7

 بـ.................

بـ ..............، وُيـصُب بـ.............، ويجرُّ ُيرفع  الؿثـك -5
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 بـ.................

ُيرفع بـ ..............، وُيـصُب بـ.............، ويجرُّ  إسؿاء الخؿسة -4

 بـ.................

ُيرفع بـ ..............، وُيـصُب بـ.............،  الؿؿـقع مـ الصرف -4

 ......ويجرُّ بـ...........

طالمتف إصؾقة ...............، وطالمتف الػرطقة ................،  الرفعُ  -8

.............. ،........... 

طالمتف إصؾقة ...............، وطالمتف الػرطقة ..............،  الـصب -9

.............. ،.............. ،........... 

...........، وطالمتف الػرطقة ..............، طالمتف إصؾقة .... الجر -11

........... 

طالمتف إصؾقة ...............، وطالمتف الػرطقة ...............،  الجزم -11

........... 

 

 الرابعالتدريب 
 أدب عً اآلتٔة:

 متك يجرُّ آسؿ بالػتحة؟ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. -1

ح ذلؽ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل.. الؿؿـقع مـ الصرف قسؿان -1  وضِّ

مع ذكر أمثؾة طؾك ما  ما هل شروط جرِّ الؿؿـقع مـ الصرف بالػتحة؟ -3

 تؼقل.
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 اخلامسالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 صؾقت بؿساجد. -1

 صؾقت بالؿساجد. -1

 رضل اهلل طـ طؿر. -3

 ذهبُت إلك مصَر. -7
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 الفزع الجاىٕ

 عزب٘أىْاع األمساٛ امل

 

 :ىْعا ّعغزٌّ ثالثّ٘فُٔ 

 الؿبتدأ، والخرب.األول:  اليوع

 الػاطؾ.الجاىي:  اليوع

 كائب الػاطؾ. الجالح: اليوع

 الؿػعقل بف. الرابع: اليوع

 وأخقاهتا. كان :اخلامس اليوع

 وأخقاهتا. إنَّ : السادس اليوع

 الـعت. اليوع السابع:

 العطػ. اليوع الجامً:

 .التقكقد اليوع التاسع:

 البدل. اليوع العاشر:

َـّ وأخق اليوع احلادي عصر:  هتا.اض

 الؿػعقل الؿطؾؼ. اليوع الجاىي عصر:

 الؿػعقل ٕجؾف. اليوع الجالح عصر:

 الؿػعقل معف. اليوع الرابع عصر:

 .ضرف الزمان اليوع اخلامس عصر:

 ضرف الؿؽان. اليوع السادس عصر:
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 الحال. اليوع السابع عصر:

 التؿققز. اليوع الجامً عصر:

 آستثـاء. اليوع التاسع عصر:

 اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس. اليوع العصروٌ:

 الؿـادى. اليوع احلادي والعصروٌ:

 حروف الجر. اليوع الجاىي والعصروٌ:

 الؿضاف إلقف. :الجالح والعصروٌاليوع 
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 :األّل اليُْع

 املبتدأ، ّاخلرب

 
 

 :أربع مسائلوفيُ 
 .قص ف املتخسأ، واخلربَ  املضأل٘ األّىل:

 هق آسؿ الؿرفقع يف أول الجؿؾة. :الؿبتدأ

ُن مع الؿبتدأ جؿؾة مػقدة. :الخبر  هق آسؿ الؿرفقع الذي ُيَؽقِّ

كة مـ الؿبتدأ  .جؿؾًة اسؿقةً والخرب  ،وتسؿك الجؿؾة الؿؽقَّ

 زيٌد مجتفٌد. [:1مثال ]

 الزيدان مجتفدان. [:2مثال ]

 ون.الزيدون مجتفد [:3مثال ]

 هـٌد مجتفدٌة. [:4مثال ]

 الفـداِن مجتفدتاِن. [:5مثال ]

 الفـداُت مجتفداٌت. [:6مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ زيد، الزيدان، الزيدون، هـد، الفـدان، »الؽؾؿات  إذا تلمَّ

 .، وذلؽ ٕهنا مبتدأأسؿاء مرفقطةوجدهتا « الفـدات

ؾَت و ة، مجتفدتان، مجتفد، مجتفدان، مجتفدون، مجتفد»الؽؾؿات  إذا تلمَّ

كت مع الؿبتدأ جؿؾة مػقدة  «مجتفدات وجدهتا أسؿاء مرفقطة، وذلؽ ٕهنا خرب كقَّ

ـُ السؽقت طؾقفا.  يحس

 :بؿا يؾيوُيعرُب الؿثال األول 
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 مبتدأ مرفقع بالضؿة الظاهرة.زيد: 

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. خربمجتفد: 

 :بؿا يؾي الثاينوُيعرُب الؿثال 

والـقن طقٌض طـ التـقيـ الحادث  ،إلػ: ٕكف مثـكبمبتدأ مرفقع الزيدان: 

 «.زيدٌ »يف آسؿ الؿػرد 

 بإلػ: ٕكف مثـك.مرفقع  خربمجتفدان: 

 :بؿا يؾي الثالثوُيعرُب الؿثال 

والـقن طقٌض طـ  ،بالقاو: ٕكف جؿع مذكر سالؿمبتدأ مرفقع الزيدون: 

 «.زيدٌ »التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد 

 ، والـقن طقٌض طـمرفقع بالقاو: ٕكف جؿع مذكر سالؿ خربمجتفدون: 

 «.زيدٌ »التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد 

 :بؿا يؾي الرابعوُيعرُب الؿثال 

 مبتدأ مرفقع بالضؿة الظاهرة.هـد: 

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. خربمجتفدة: 

 :بؿا يؾي الخامسوُيعرُب الؿثال 

والـقن طقٌض طـ التـقيـ الحادث  ،بإلػ: ٕكف مثـكمبتدأ مرفقع الفـدان: 

 «.هـدٌ »يف آسؿ الؿػرد 

والـقن طقٌض طـ التـقيـ الحادث  ،بإلػ: ٕكف مثـكمرفقع  خربمجتفدتان: 

 «. هـدٌ »يف آسؿ الؿػرد 

 :بؿا يؾي السادسوُيعرُب الؿثال 

 .ضؿةبالمبتدأ مرفقع : الفـداُت 
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 .ضؿةبالمرفقع  خرب: مجتفداٌت 

ُٜ :املضأل٘ الجاىٔ٘  املبتدأ، ٚارترب؟يف ط رتػَا 

 يف غ٦ٝني:ُٜػرتط يف املبتدأ، ٚارترب إٔ ٜتّٓابكا 

 .اإلفراد، والتثـقة، والجؿع األٍٚ:

 ا، فالبد أن يؽقن الخرب مػردا.فنذا كان الؿبتدُأ مػردً 

 .مثـك، فالبد أن يؽقن الخرب مثـكالؿبتدُأ وإذا كان 

 .جؿعا ، فالبد أن يؽقن الخربجؿعاالؿبتدُأ وإذا كان 

م يف إمثؾة السابؼة.  كؿا تؼدَّ

 ذكقر، والتلكقث.الت ايجاْٞ:

ًرافنذا كان الؿبتدُأ  ًرا، فالبد أن يؽقن الخرب مذكَّ  .مذكَّ

 .ُممكَّثًا، فالبد أن يؽقن الخرب وإذا كان الؿبتدُأ ُممكَّثًا

م يف إمثؾة السابؼة.  كؿا تؼدَّ

 

   
 



 075   املختصر يف الهحو

 

 أسقضاو املبتدأ

 

 أكعام املتخسأ؟ يه ٌا املضأل٘ الجالج٘:
 يـؼسم الؿبتدأ قسؿقن:

 ما َسبََؼ ذِْكُرُه.:  الؼسم األول: مبتدأ ضاهر

 محبقٌب. زيدٌ  :[1مثال ]

 مجتفدون. الؿسؾؿون [:2مثال ]

زيد، »إذا تلمؾَت الؿبتدأَ يف هذيـ الؿثالقـ وجدتف ضاهرا  اتلٔعيح/

 «.الؿسؾؿقن

 ؿا يؾي:بيؽون إطراب الؿثال األول 

 دأ مرفقع بالضؿة الظاهرة.مبت :زيد

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. خرب :محبوب

 ؿا يؾي:ب الثاينيؽون إطراب الؿثال 

والـقن طقٌض طـ  مبتدأ مرفقع بالقاو: ٕكف جؿع مذكر سالؿ، :الؿسؾؿون

 «.مسؾؿٌ »التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد 

طـ والـقن طقٌض  بالقاو: ٕكف جؿع مذكر سالؿ،مرفقع  خرب :مجتفدون

 «.مجتفدٌ »التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد 

 هق ثالثة أكقاع:: رالؼسم الثاين: مبتدأ مضؿ

ـُ » ق، وهالتَؽؾُّم قرضؿ الـوع األول:  .«أكا، كح

                                 
 لؾؿتؽؾؿ الجؿاطة، أو الؿػرد الؿعظِّؿ كػسف. كحن:لؾؿتؽؾؿ الؿػرد.  أكا:( 1)
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 زيٌد. أكا :[1مثال ]

 أبطاٌل. كحنُ  [:2مثال ]

ضؿقر الؿتؽؾؿ »إذا تلمؾَت الؿبتدأَ يف هذيـ الؿثالقـ وجدتف ضؿقرا  اتلٔعيح/

 «.، وضؿقر الجؿاطةالؿػرد

 ؿا يؾي:بيؽون إطراب الؿثال األول 

 رفع مبتدأ. محؾيف  السؽقنضؿقر مبـل طؾك  أكا:

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. خرب زيٌد:

 ؿا يؾي:ب الثاينيؽون إطراب الؿثال 

 رفع مبتدأ. محؾيف  ضؿضؿقر مبـل طؾك ال كحن:

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. خرب أبطاٌل:

َـّ »، وهق بةالؿخاصَ ضؿقر  الـوع الثاين:  .«أكَت، أكِت، أكتؿا، أكتؿ، أكُت

 زيٌد. أكَت  :[1مثال ]

 خديجُة.[: أكِت 2مثال ]

 .مجتفدانِ [: أكتؿا 3مثال ]

 .أحرارٌ [: أكتم 4مثال ]

 مسؾؿاٌت.[: أكتُن  5مثال ]

 .لؾؿخاصبةوجدتف ضؿقرا  مثؾةإ هإذا تلمؾَت الؿبتدأَ يف هذ اتلٔعيح/

 ؿا يؾي:بل األول يؽون إطراب الؿثا

 رفع مبتدأ. محؾيف  ػتحضؿقر مبـل طؾك ال :أكَت 

                                 
ر. :أكَت  (1) ،  :أكتؿاالؿمكثة.  لؾؿخاَصبِة الؿػردة :أكِت  لؾؿخاَصب الؿػرد الؿذكَّ ـِ ـِ الؿثـك الذكَري لؾؿخاَصبق

، أو إكثققـ. ـِ ـَ  :أكتم الذكَري  اإلكاِث. لؾؿخاصبات :أكُتن  الذكقر.  لؾؿخاَصبِق
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 مرفقع بالضؿة الظاهرة. خرب زيٌد:

 ؿا يؾي:ب الرابعيؽون إطراب الؿثال 

 رفع مبتدأ. محؾيف  سؽقنالضؿقر مبـل طؾك  :أكتم

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. خرب :أحرارٌ 

 ويؽقن إطراب باقل إمثؾة مثؾ ذلؽ.

 .«َـّ هَق، هَل، هؿا، هؿ، هُ »، وهق ةِ قبَ قر الغَ ضؿالـوع الثالث: 

 .طؿٌرو هو :[1مثال ]

 ُسعاٌد.[: هَي 2مثال ]

 حاضراِن. [: هؿا3مثال ]

 طبقٌد. [: هم4مثال ]

باٌت. [: ُهن  5مثال ]  محجَّ

 َغقبةِ ضؿقر ال»وجدتف ضؿقرا  هذه إمثؾةإذا تلمؾَت الؿبتدأَ يف  اتلٔعيح/

 «.الؿػرد، وضؿقر الجؿاطة

 ؿا يؾي:بيؽون إطراب الؿثال األول 

 رفع مبتدأ. محؾيف  ػتحضؿقر مبـل طؾك ال :هو

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. خرب :طؿٌرو

 ؿا يؾي:ب الرابعيؽون إطراب الؿثال 

 رفع مبتدأ. محؾيف  سؽقنالضؿقر مبـل طؾك  :هم

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. خرب :طبقٌد 

                                 
ر. :هو (1) ، أو إكثققـ. :هؿاالؿمكثة.  لؾغائبة الؿػردة :هي لؾغائب الؿػرد الؿذكَّ ـِ ـِ الؿثـك الذكَري  لؾَغائَبق

ـَ  :هم  لؾغائبات اإلكاِث. :هن  الذكقر.  لؾغائِبق
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 ويؽقن إطراب باقل إمثؾة مثؾ ذلؽ.
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 أسقضاو اخلرب

 

 اخلرب؟ أكعامُ  يه ٌا املضأل٘ الزابع٘:
ُِ  :أقطاّمخط١ ارترُب  ٜٓكط

 .يٝظ مج١ً، ٚال غب٘ مج١ًَفسد، ٖٚٛ َا خرب  األٍٚ: ايكطِ

 .قائمٌ زيٌد  :[1] مثال

 .قائؿونالرجال  [:2مثال ]

بةٌ فاصؿة  [:3مثال ]  .مفذ 

ؾَت الخربَ  اتلٔعيح/ وجدَتف لقس جؿؾة، وٓ « بةقائؿ، قائؿقن، مفذَّ » إذا تلمَّ

 .حقـئٍذ خربًا مػرًداشبَف جؿؾة، ويسؿك 

 .مس١ٝاخرب مج١ً  ايجاْٞ: ايكطِ

 .طؾؿه غزيرٌ زيٌد  مثال:

ؾَت الخربَ  اتلٔعيح/ كة مـ مبتدأ،  وجدَتف جؿؾة اسؿقة« طؾؿف غزير»إذا تلمَّ مؽقَّ

 .وخرب

 ويؽون إطراب الؿثال بؿا يؾي:

 اهرة.مبتدأ مرفقع بالضؿة الظ زيد:

ضؿقر مبـل طؾك الضؿ يف  :الفاءمبتدأ ثاٍن مرفقع بالضؿة الظاهرة، و طؾؿه:

 جر مضاف إلقف.محؾ 

 خرب لؾؿبتدأ الثاين مرفقع بالضؿة الظاهرة. غزير:

 .«زيد» يف محؾ رفع خرب الؿبتدأ إول« طؾؿف غزير»والجؿؾة آسؿقة 

 .خرب مج١ً فع١ًٝ ايجايح: ايكطِ
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 .أبوه جؾَس طؿٌرو  مثال:

ؾَت الخربَ  اتلٔعيح/ كة مـ فعؾ،  وجدَتف جؿؾة فعؾقة« جؾس أبقه»إذا تلمَّ مؽقَّ

 .وفاطؾ

 ويؽون إطراب الؿثال بؿا يؾي:

 مبتدأ مرفقع بالضؿة الظاهرة. :وطؿر

 .مبـل طؾك الػتح ماضٍ  فعٌؾ  :جؾس

ضؿقر مبـل طؾك الفاء: فاطؾ مرفقع بالقاو: ٕكف مـ إسؿاء الخؿسة، و :أبوه

 ؾ جر مضاف إلقف.الضؿ يف مح

 .«طؿرو»يف محؾ رفع خرب الؿبتدأ « جؾس أبقه»ػعؾقة والجؿؾة ال

 .خرب داز ٚزتسٚز ايسابع: ايكطِ

 .يف الؿسجدبؽٌر  مثال:

ؾَت الخربَ  اتلٔعيح/  .«جار ومجرور» وجدَتف شبف جؿؾة« يف الؿسجد»إذا تلمَّ

 ويؽون إطراب الؿثال بؿا يؾي:

 ة.مبتدأ مرفقع بالضؿة الظاهر :بؽرٌ 

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف جر مبـل طؾك  :يف

 اسؿ مجرور بالؽسرة الظاهرة. :الؿسجد

 .«بؽر»يف محؾ رفع خرب الؿبتدأ « يف الؿسجد»الجؿؾة شبف و

 .خرب ظسف َهإ، أٚ شَإ ارتاَظ: ايكطِ

  .فوق البقِت زيٌد  :[1] مثال

 .يوَم الجؿعة راَحةُ ال [:2مثال ]

 جؿؾةشبف وجدَتف « ، يقَم الجؿعةفقق البقت»ؾَت الخربَ إذا تلمَّ  اتلٔعيح/
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 .«ضرف»

 بؿا يؾي:األول ويؽون إطراب الؿثال 

 مبتدأ مرفقع بالضؿة الظاهرة. :زيد

 ضرف مؽان مبـل طؾك الػتح. :فوق

 مضاف إلقف مجرور بالؽسرة الظاهرة. :البقت

 .«زيد»يف محؾ رفع خرب الؿبتدأ « فقق البقت»الجؿؾة شبف و

 بؿا يؾي:الثاين إطراب الؿثال ويؽون 

 مبتدأ مرفقع بالضؿة الظاهرة. :الراحةُ 

 مبـل طؾك الػتح. زمانٍ ضرف  :يومَ 

 مضاف إلقف مجرور بالؽسرة الظاهرة. :الجؿعة

 .«الراحة»يف محؾ رفع خرب الؿبتدأ « يقم الجؿعة»الجؿؾة شبف و

 فاٜدٗ: 

 ايسابط ْٛعإ:إذا نإ ارترب مج١ً، فالبد َٔ زابط ٜسبّٓ٘ باملبتدأ، ٚ

 ضؿقر يف جؿؾة الخرب يعقد إلك الؿبتدأ. الـوع األول:

 .فاَز أبوهمحؿٌد  مثال:

ؾَت الخربَ  اتلٔعيح/ ، وهق «الفاء»اشتؿؾ طؾك ضؿقر وجدَتف « فاز أبقه»إذا تلمَّ

 الرابط الذي ربطف بالؿبتدأ.

 يف جؿؾة الخرب يعقد إلك الؿبتدأ. اسؿ إشارة الـوع الثاين:

 .هذا صالٌب مجتفدزيٌد  مثال:

ؾَت الخربَ  اتلٔعيح/ اشتؿؾ طؾك اسؿ وجدَتف « هذا صالب مجتفد»إذا تلمَّ

 ، وهق الرابط الذي ربطف بالؿبتدأ.«هذا»إشارة 
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 ددّل تْضٔحٕ للنبتدأ، ّاخلرب

 اخلرب املبتدأم

مػوماالدممادلّٕصوعميفمأولماجلؼملػملة.ماظؿعرؼف
ػوماالدممادلّٕصوعماظّٔيمُؼغمَلوُّْنمععم

مادلؾؿّٓأممجػملةمعظملؿملّٓة.

ماِّضلام

مؼـؼلممادلؾؿدأمضلؿني:

م.عؾؿّٓأمزاػّٕماظؼلمماِّول:

مزؼّْٓمحمؾوْب.معـل:م

معؾؿّٓأمعسملؼملّٕ:مػومثالثةمأغواع:ماظؼلمماظـاغي:

م«.أغا،مدمُن»ضؼملريماظؿغمَلػملُّم،موػومماظـوعماِّول:

مدمُنمعلػملؼملوَن.معـل:

أغَت،م»ضؼملريمادلكاَرؾة،موػومماظـوعماظـاغي:

م«.غؿم،مأغُؿنَّأغِت،مأغؿؼملا،مأ

مأغَتمجمؿؾملّْٓ.معـل:

ػَو،مػَي،م»ضؼملريماظطمَلؿملَؾِة،موػومماظـوعماظـاظث:

م«.ػؼملا،مػم،مػنَّ

مػومرجْل.معـل:

م:أضلامؼـؼلُمماخلرُبممخلةم

خربمظؿملّٗممجػملة،موالمماِّول:ماظؼلم

م«.خربمعظملّٕد»ذؾهممجػملةم

مزؼّْٓمضائْم.معـل:

ممسؿملة.اخربممجػملةمماظـاغي:ماظؼلم

مزؼّْٓمسػملؼملهمشّٖؼّْٕ.معـل:

مخربممجػملةمصضملػملؿملة.مظـوعماظـاظث:ا

مسؼملّْٕومجػملَّٗمأبوه.معـل:

م:مخربمجارموجمّٕور.اظرابعماظؼلم

مبغملّْٕميفمادللفّٓ.معـل:

خربمزّٕفمعغملان،مماخلاعس:ماظؼلم

مأومزعان.

مزؼّْٓمصوقماظؾؿملِت.معـل:

ماظشروط

مُؼشرتطميفمادلؾؿدأ،مواخلربمأنمؼؿطابؼاميفمذقؽني:

ماِّول:ماإلصراد،مواظؿــقة،مواجلؿع.

،ماخلربمعــىمطانمادلؾؿدُأمعــىوإذامطانم،ماخلربمعػردامطانمادلؾؿدُأمعػرّداانمصإذامط

م.اخلربممجعامطانممجعامادلؾؿدُأوإذامطانم

ماظـاغي:ماظؿذطري،مواظؿأغقث.

م.ُعؤغَّـّااخلربممطانمُعؤغَّـّاوإذامطانمادلؾؿُّٓأم،معذطَّّرااخلربممطانمعذطَّّراصإذامطانمادلؾؿُّٓأم
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
اخلاطئة  ّعالمة خطأ أماو العبازة ،ضع عالمة صح أماو العبازة الصخٔخة

 مع تصْٓب العبازة اخلاطئة.

 الؿبتدأ: هق آسؿ الؿرفقع يف أول الجؿؾة. -1

ُن مع الؿبتدأ جؿؾة مػقدة. -1  الخرب: هق آسؿ الؿرفقع الذي ُيَؽقِّ

كة مـ الؿبتدأ، وا -3  .فعؾقةلخرب جؿؾًة تسؿك الجؿؾة الؿؽقَّ

 فؼط. ُيشرتط يف الؿبتدأ، والخرب أن يتطابؼا يف التذكقر، والتلكقث -7

 الخرب قد يؽقن جؿؾة اسؿقة، أو جؿؾة فعؾقة. -5

 

 الثانيالتدريب 
 اضتخسج كل مبتدأ، ّكل خرب مً اجلنل اآلتٔة:

.  -7 الؿسؾٌؿ ممدٌب.  -1 ـٌ  التاجر أمق

 والدُه.القلد جاء  -5 اإلسالٌم طظقٌؿ. -1

 أكا مسؾٌؿ. -4 العؾؿاُء ورثة إكبقاء. -3

 

 الثالثالتدريب 
ضع كل كلنة مً الكلنات اآلتٔة يف مجلة امسٔة مفٔدة حبٔح تكٌْ 

 مبتدًأ:

العؾُؿ، هق، الطالب، الـساء، الشجرة، الحديؼة، الؼؾؿ، الػؼف، البؾد، الؽتاب، 
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 الـحق، الرجؾ، الطققر.

 الرابعالتدريب 
مً الكلنات اآلتٔة يف مجلة امسٔة مفٔدة حبٔح تكٌْ ضع كل كلنة 

 خرّبا:

كافٌع، ، الؽبقرة، واسعٌة، مجرمقن، مممـقن، مػقٌد، حؾٌق، مرتػع، جؿقؾٌة، الباكقة

 قادٌم، مـتصٌر.

 اخلامسالتدريب 
 أكنل اجلنل اآلتٔة مببتدأ مضنٍس:

 ........ صالباِن.  -7 ........ تاجٌر.  -1

 ....... مسؾؿات. -5 ........ مسؾؿقن. -1

بٌة. -3  طؾؿاء...........  -4 ........ مفذَّ

 

 السادسالتدريب 
 أكنل اجلنل اآلتٔة مببتدأ ظاٍٍس:

 ........ صالباِن.  -7 ........ تاجٌر.  -1

 ....... مسؾؿات. -5 ........ مسؾؿقن. -1

بٌة. -3  .......... طؾؿاء. -4 ........ مفذَّ

 

 السابعالتدريب 
ًِّ ىْعُ ،اجلنل اآلتٔة مً اخلرباضتخسج   :ّب

 ىْعُ اخلرب اجلنل٘

ٍْ ُّ َعتد    ادت
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   ارتّٓٝب فٛم املٓرب

ُّٗا    ٖٓد ذٖبت أ

   ايّٓايب دا٤ أخٛٙ

   ايفتا٠ َّٓٝع١ّ٘

   املؤذٕ ع٢ً املطذد

   ستُد بًدُٙ َه١

   ضعْد فسَح ابٓ٘

 

 الثامنالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 ف الؿبتدأ، والخرب، واذكر مثالقـ طؾقفؿا.طرِّ  -1

 مؿَّ تتؽقن الجؿؾة آسؿقة؟ -1

 ما ُيشرتط يف الؿبتدأ، والخرب؟ -3

 . وضح ذلؽ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل.يـؼسؿ الؿبتدأ قسؿقـ -7

 وضح ذلؽ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. .يـؼسُؿ الخربُ خؿسة أقسام -5

. وضح ذلؽ مع ذكر ـ رابط يربطف بالؿبتدأإذا كان الخرب جؿؾة، فالبد م -4

 أمثؾة طؾك ما تؼقل.

 

 التاسعالتدريب 
 :أعسب اجلنل اآلتٔة
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 البقُت واسٌع. -1

 هق صبقٌب مسؾٌؿ. -1

 طؿٌرو سافر أبقه. -3

 إسد أكؾ الغزال. -7
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 :اليُْع الجاىٕ

 الفاعل

 
 

 :مسألتاٌوفيُ 
 .اىفاقَو قص ف  املضأل٘ األّىل:

مف فعٌؾ، ويدلُّ  مرفقعٌ  هق اسؿٌ  :ُل الػاط  طؾك الذي ُأسـَِد إلقف الػعؾ. تؼدَّ

 .الطالبحضر [: 1مثال ]

 .لؿجتفدونافاز [: 2مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ وجدتف « الطالب، الؿجتفدون»الػاطؾ يف هذيـ الؿثالقـ  إذا تلمَّ

ؽ ُيعرُب اسؿا مرفقطا، ُأسـَد إلك إول فعؾ الحضقر، وإلك الثاين فعؾ الػقز: لذل

 فاطال.

م الػعُؾ طؾك الػاطؾ أن وٓبد م يتؼدَّ  طؾك الػعؾ ُأطرَب مبتدًأ.الػاطؾ ، فنن تؼدَّ

 .ٔ، أٚ َاٚتطتّٓٝع َعسف١ ايفاعٌ بايطؤاٍ عٓ٘ مَب

 .الذي حضر؟ تؼقل: مـ فػي الؿثال األول

 .تؼقل: مـ الذي فاز؟ ويف الؿثال الثاين

 والجقاب هق الػاطؾ.

 ول بؿا يؾي:ويؽون إطراب الؿثال األ

 .مبـل طؾك الػتح ماضٍ  فعٌؾ  حضر:

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة.الطالب: 

 بؿا يؾي:ثاين ويؽون إطراب الؿثال ال
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 .مبـل طؾك الػتح ماضٍ  فعٌؾ فاز: 

والـقن طقٌض طـ بالقاو: ٕكف جؿع مذكر سالؿ، فاطؾ مرفقع  الؿجتفدون:

 «.مجتفدٌ »التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد 

 

   



املختصر يف الهحو    090 

 

 أسقضاو الفاعل

 

 ؟اىفاقوِ  ٌا يه أكعامُ  املضأل٘ الجاىٔ٘:
ٌُ قطُني:  ٜٓكطِ ايفاع

 أْٛاع: مخط١، ٖٚٛ فاعٌ ظاٖس ايكطِ األٍٚ:

 .مػرد الـوع األول:

 .زيٌد جؾس  [:1مثال ]

 .هـدٌ جؾست  [:2مثال ]

 .زيٌد يجؾس  [:3مثال ]

 .هـدٌ تجؾس  [:4مثال ]

ؾَت هذه إمثؾة تب اتلٔعيح/  أن الػاطؾ فقفا مػرد.قـ لؽ إذا تلمَّ

 .مثـى الـوع الثاين:

 .الطالبانِ جؾس  [:1مثال ]

 .الطالبتانِ جؾست  [:2مثال ]

 .الطالبانِ يجؾس  [:3مثال ]

 .الطالبتانِ تجؾس  [:4مثال ]

ؾَت هذه إمثؾة تبقـ لؽ أن الػاطؾ فقفا مثـك. اتلٔعيح/  إذا تلمَّ

 جؿع التؽسقر. الـوع الثالث:

 .الرجاُل جؾس  [:1مثال ]

 .فـودالجؾست  [:2مثال ]

 .الرجاُل يجؾس [:3مثال ]
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 .الفـود تجؾس[:4مثال ]

ؾَت هذه إمثؾة تبقـ لؽ أن الػاطؾ فقفا جؿع  اتلٔعيح/  .تؽسقرإذا تلمَّ

 .جؿع مذكر سالمالـوع الرابع: 

 .الحاضرونَ جؾس  [:1مثال ]

 .الحاضرونَ يجؾس  [:2مثال ]

ؾَت هذه إمث اتلٔعيح/  ؾة تبقـ لؽ أن الػاطؾ فقفا جؿع مذكر سالؿ.إذا تلمَّ

 .جؿع ممك ث سالم :الخامسالـوع 

 .الحاضراُت جؾست  [:1مثال ]

 .الحاضراُت تجؾس  [:2مثال ]

ؾَت هذه إمثؾة تبقـ لؽ أن الػاطؾ فقفا جؿع ممكث سالؿ. اتلٔعيح/  إذا تلمَّ

 ٖٛ ثالث١ أْٛاع:ٚ ،فاعٌ َطُسايكطِ ايجاْٞ: 

 .«تاء الػاطؾ، وكا الػاطؾقـ»، وهق التَؽؾُّمضؿقر  الـوع األول:

 .قرْأكَاقرْأُت، مثل: 

 ويؽون إطرابفا بؿا يؾي:

ضؿقر التاء: : ٓتصالف بتاء الػاطؾ، والسؽقنمبـل طؾك  فعٌؾ ماضٍ  :ُت قرأ

 مبـل طؾك الضؿ يف محؾ رفع فاطؾ.

ـل ضؿقر مبكا: و  : ٓتصالف بـا الػاطؾقـ،السؽقنمبـل طؾك  فعٌؾ ماضٍ  :كاقرأ

 يف محؾ رفع فاطؾ. سؽقنالطؾك 

ضؿقر ، تاء الؿخاَصبةِ ، تاء الؿخاَصب»، وهق بةضؿقر الؿخاصَ  الـوع الثاين:

ـِ  ـَ ، الؿخاَصبق  «.باتخاصَ ؿضؿقر ال، ضؿقر الؿَخاَصبق

.مثل:  َـّ  قرْأَت، قرأِت، قرأُتَؿا، قرأُتْؿ، قرأُت
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 ويؽون إطرابفا بؿا يؾي:

ضؿقر التاء: و : ٓتصالف بتاء الػاطؾ،السؽقنمبـل طؾك  فعٌؾ ماضٍ  :َت قرأ  

 مبـل طؾك الػتح يف محؾ رفع فاطؾ.

ضؿقر التاء: و : ٓتصالف بتاء الػاطؾ،السؽقنمبـل طؾك  فعٌؾ ماضٍ  :ِت قرأ  

 مبـل طؾك الؽسر يف محؾ رفع فاطؾ.

ضؿقر  :اتؿ : ٓتصالف بتاء الػاطؾ، والسؽقنمبـل طؾك  فعٌؾ ماضٍ  :قرأُتَؿا

  محؾ رفع فاطؾ.يف سؽقنالمبـل طؾك 

ضؿقر مبـل  :تم : ٓتصالف بتاء الػاطؾ، والسؽقنمبـل طؾك  فعٌؾ ماضٍ  :قرأُتم  

 يف محؾ رفع فاطؾ. سؽقنالطؾك 

ضؿقر مبـل  :ن  ت : ٓتصالف بتاء الػاطؾ، والسؽقنمبـل طؾك  فعٌؾ ماضٍ  :ن  قرأتُ 

 يف محؾ رفع فاطؾ.ػتح طؾك ال

الؿػردة ، ضؿقر الؿذكر ؿقر الؿػردض»، وهق ةِ قبَ ضؿقر الغَ الـوع الثالث: 

 «.، ضؿقر الؿثـك، ضؿقر الجؿع الؿذكر، ضؿقر الجؿع الؿمكثةالؿمكث

ـَ جؾَس، جؾَسْت، جؾَس مثل:    .ا، جؾستَا، جؾسقا، جؾْس

 ويؽون إطرابفا بؿا يؾي:

والػاطؾ ضؿقر مسترت جقازا تؼديره  مبـل طؾك الػتح، فعٌؾ ماضٍ  :جؾَس 

 «.هق»

ٓ  السؽقنحرف مبـل طؾك  :التاءو ـل طؾك الػتح،مب فعٌؾ ماضٍ  :جؾَست  

 «.هل»محؾ لف مـ اإلطراب، والػاطؾ ضؿقر مسترت جقازا تؼديره 

يف  السؽقنضؿقر مبـل طؾك  واأللف: طؾك الػتح، مبـلٌّ  فعٌؾ ماضٍ  :جؾَسا

 محؾ رفع فاطؾ.
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حرف مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لف  :التاءو مبـل طؾك الػتح، فعٌؾ ماضٍ  جؾَستَا:

كت إلك الػتح ٓلتؼاء الساكـقـ، م ـْ ُحرِّ  واأللف:ـ اإلطراب، وأصؾفا ساكـ، ولؽ

 يف محؾ رفع فاطؾ. السؽقنضؿقر مبـل طؾك 

ضؿقر  :واووال طؾك الضؿ: ٓتصالف بقاو الجؿاطة، مبـلٌّ  فعٌؾ ماضٍ  :جؾسوا

 يف محؾ رفع فاطؾ. السؽقنمبـل طؾك 

َن: ضؿقر  :ـونوال بـقن الـسقة، : ٓتصالفالسؽقنمبـل طؾك  فعٌؾ ماضٍ  جؾس 

 مبـل طؾك الػتح يف محؾ رفع فاطؾ.
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 لفاعلددّل تْضٔحٕ ل

متعرؼػه
مسػملىماظّٔيمُأدؽمِلَّٓمإظؿملهماظظملضملل.مادْممعّٕصوْعمتعملَّّٓعهمصضملْل،موؼّٓلُّػوم

محسملّٕماظشملاظب.معـل:

مأضلاعه

 يِلعً اىفاقُو كعٍني/
مأغواع:ممخلةوػومم،اىلعً األول/ فاقو ؿاْص

م:مجػملّٗمزؼّْٓ.عـلعظملّٕد.ممول:اظـوعماِّ

مجػملّٗماظشملاظؾاِن.معـل:عـؽملى.مماظـوعماظـاغي:

مجػملّٗماظّٕجال.معـل:مجعماظؿغمللري.مماظـوعماظـاظث:

مجػملّٗماحلاضّٕوَن.معـل:مجعمعّٔطّٕمدامل.مماظـوعماظرابع:

مجػمللتماحلاضّٕاُت.معـل:مجعمعؤغَّثمدامل.مم:اخلاعساظـوعم

مػومثالثةمأغواع:م،اىلعً اثلاين/ فاقو مغٍص

م«.تاءماظظملاسل،موغاماظظملاسػملني»ضؼملريماظؿغمَلػملُّم،موػومماِّول:ماظـوع

مضّْٕأُت،مضّْٕأَغا.معـل:

تاءمادلكاَرب،متاءمادلكاَرؾِة،مضؼملريم»ضؼملريمادلكاَرؾة،موػومماظـوعماظـاغي:

م«.كارؾاتادلكاَرؾنِي،مضؼملريمادلَكاَرؾنَي،مضؼملريمادل

مضّْٕأَت،مضّٕأِت،مضّٕأُتؼمَلا،مضّٕأُتِم،مضّٕأُتنَّ.معـل:

،مةادلظملّٕدةمادلؤغـضؼملريمادلظملّٕدمادلّٔطّٕ،مضؼملريم»ضؼملريماظطمَلؿملَؾِة،موػوممظث:اظـوعماظـا

م«.ضؼملريمادلـؽملى،مضؼملريماجلؼملعمادلّٔطّٕ،مضؼملريماجلؼملعمادلؤغث

ممجػملَّٗ،مجػملَلِت،مجػملَلا،مجػمللَؿا،مجػمللوا،مجػملِلَن.معـل:
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 :، ّاضبطُ بالػكلأكنل اجلنل اآلتٔة بفاعل ظاٍس

 فاز .............  -7 جاء .............  -1

 تزوجت ........... -5 قام ...... الـاجحان. -1

 تؽؾؿت ............. -4 سافر ........ الؿتسابؼقن. -3

 

 
 الثانيالتدريب 

أكنل اجلنل اآلتٔة بفعل، ّفاعل مضنٍس حبٔح ال تكسز الفاعل يف أكجس 

 :، ّاضبطُ بالػكلمً مجلة

 ........ يف الحديؼة.  -7 .... الؽتاَب........  -1

 ......... إلك الؿديـِة. -5 ....... الؿاَء. -1

 ........ الصحقػة. -4 .......... الباَب. -3

 
 الثالثالتدريب 

ضع كل كلنة مً الكلنات اآلتٔة يف مجلة فعلٔة مفٔدة حبٔح تكٌْ 

 فاعال:

البـُت، الؽاتُب، الرجال،  إُب، الؿعؾُِّؿ، الطالب، الؿسؾؿقن، الـساء،

 العصػقر.
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 الرابعالتدريب 
ًِّ ىْعُ:  اضتخسج الفاعل مً اجلنل اآلتٔة، ّب

 ىْعُ الفاعل اجلنل٘

   سافعٛا ع٢ً املطذد

   ضافسُت إىل َه١ّٔ

   تهًِ ايعًُا٤

   أنسَتُا األضتاذ

َٔ ايفذَس ِٝ    صً

   دًطا ع٢ً املا٥د٠

   د٦َت َٔ ايبِٝت

   اتاذتاضس دًطِت

 

 اخلامسالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

ف الػاطؾ، واذكر مثالقـ طؾقف. -1  طرِّ

 ما هل أكقاع الػاطؾ الظاهر. مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. -1

 ما هل أكقاع الػاطؾ الؿضؿر. مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. -3

 

 السادسالتدريب 
 :أعسب اجلنل اآلتٔة

 كتب العامُؾ رسالًة. -1
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 كرُت الدرَس.ذا -1

بِت الػتقاُت. -3  تحجَّ
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 :اليُْع الجالح

 ىاٜب الفاعل

 
 

 مسائل:ثالخ وفيُ 
 .ُائَب اىفاقوِ قص ف  املضأل٘ األّىل:
 .فالػاطؾ بعد حذفِ  محؾَّ  حؾَّ هق اسؿ مرفقٌع  كائب الػاطل:

 ُحِػَظ الدرُس. [:1مثال ]

 ُكسَر اإلكاُء. [:2مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ وجدهتؿا اسؿقـ مرفقطقـ حالَّ « الدرس، اإلكاء»كؾَِؿتَل  إذا تلمَّ

ؾت الػعؾقـ  ـِ وجدهتؿا « ُحػَظ، ُكِسرَ »محؾَّ الػاطؾ بعد حذفف، وإذا تلمَّ مبـققـ فعؾق

 .«لؾؿجفقلمبـققـ »لؿ ُيسؿَّ فاطؾفؿا 

طؿٌرو  رَ َس كَ  وأصل الؿثال الثاين:، زيٌد الدرَس  ظَ ػِ َح  وأصل الؿثال األول:

 .اإلكاءَ 

 ون إطراب هذين الؿثالقن بؿا يؾي:ويؽ

 .«لؾؿجفقلمبـل »لؿا لؿ ُيسؿَّ فاطؾف مبـل  فعٌؾ ماضٍ  ُحػَظ:

 كائب فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة. :الدرُس 

 .مبـل لؾؿجفقل فعٌؾ ماضٍ  :ُكسرَ 

 كائب فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة.  اإلكاُء:

 ف فاقيّ؟يفكو إذا ُخشِ ٌاذا حيسُث ل املضأل٘ الجاىٔ٘:
ظَِس اىفكُو إىل املفكِٔل، فيّ خاالن/إذ

ُ
 ا ُخِشَف اىفاقُو، وأ
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 ُضم  أولُُه، وُكِسَر ما قبل آخرِِه. :اذتاٍ األٚىل: إذا نإ ايفعٌ َاضٝا

 َأَكَؾ، ُأكَِؾ. [:1مثال ]

 ِػَظ، ُحِػَظ.حَ  [:2مثال ]

 ِرَب، ُشِرَب.َش  [:3مثال ]

 َجَؾَس، ُجؾَِس. [:4مثال ]

 ُضم  أولُُه، وُفتَِح ما قبل آخرِِه. :ايفعٌ َطازّعا اذتاٍ ايجا١ْٝ: إذا نإ

 َيلُكؾ، ُيمَكؾ. [:1مثال ]

 َيدُرس، ُيدَرس. [:2مثال ]

 َيػتَح، ُيػتَح. [:3مثال ]

 َيسَؿع، ُيسَؿع. [:4مثال ]

 ويسؿك الػعؾ حقـئذ فعال مبـقا لؿا لؿ يسؿَّ فاطؾف، أو فعال مجفقٓ.

 أمجل٘

 «املبئ٘ للنذَْل»املبئ٘ ملا مل ُٓضه فاعلُ  اجلنل٘ الفاعلاجلنل٘ سقبل حذف 

ُّ أكل سٌٓد الطعاَو ٌَ ايّٓعا  إِّٔن

ُّ ٓأكُل سٌٓد الطعاَو ٌُ ايّٓعا  ُٜؤنّٔ

 ُسِفغّٔ ايدَّزُع حفَغ الطالُب الدرَظ

 ُٜشفّٔغّٕ ايدزُع حيفُغ الطالُب الدرَظ

ٌَ ُ٘ القزآ ُٕ مسَعِت خدجي  ُضَُع ايكسآ

ٌَ ُ٘ القزآ َُُع ا تضنُع خدجي ُُٕٜط  يكّٕسآ

ُٗ ُ٘ الشٍز  قِّّٕٓفِت ايصٖس٠ّٕ سَقَطفِت عاٜغ
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 أسقضاو ىاٜب الفاعل

 

 ٌا يه أكعاُم ُائِب اىفاقِو؟ املضأل٘ الجالج٘:
ّٜٚٓكطِ   طُني:ق ْا٥ُب ايفاع

 أْٛاع: مخط١ايكطِ األٍٚ: ْا٥ب فاعٌ ظاٖس، ٖٚٛ 

 مػرد. الـوع األول:

 .زيٌد  ُأكِرمَ  [:1مثال ]

 .ـدٌ ه ُأكِرَمْت  [:2مثال ]

 .زيٌد  ؽَرمُ يُ  [:3مثال ]

 .هـدٌ  ؽَرمُ تُ  [:4مثال ]

ؾَت هذه إمثؾة تبقـ لؽ أن  اتلٔعيح/  الػاطؾ فقفا مػرد.كائب إذا تلمَّ

 الـوع الثاين: مثـى.

 .الطالبانِ  ُأكِرمَ  [:1مثال ]

 .الطالبتانِ  ُأكِرَمِت  [:2مثال ]

 .الطالبانِ  ؽَرمُ يُ  [:3مثال ]

 .انِ الطالبت ؽَرمُ تُ  [:4مثال ]

ؾَت هذه إمثؾة تبقـ لؽ أن  اتلٔعيح/  الػاطؾ فقفا مثـك.كائب إذا تلمَّ

 جؿع التؽسقر.الـوع الثالث: 

 .الطالُب  ُأكِرمَ  [:1مثال ]

 .الفـودُ  ُأكِرَمِت  [:2مثال ]

 .الطالُب  ؽَرمُ يُ  [:3مثال ]
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 .الفـودُ  ؽَرمُ تُ  [:4مثال ]

ؾَت هذه إمثؾة تبقـ لؽ أن  اتلٔعيح/  .تؽسقرالػاطؾ فقفا جؿع ائب كإذا تلمَّ

 جؿع مذكر سالم.الـوع الرابع: 

 .الحاضرونَ  ُأكِرمَ  [:1مثال ]

 .الحاضرونَ  ؽَرمُ يُ  [:2مثال ]

ؾَت هذه إمثؾة تبقـ لؽ أن  اتلٔعيح/ الػاطؾ فقفا جؿع مذكر كائب إذا تلمَّ

 سالؿ.

 : جؿع ممك ث سالم.الخامسالـوع 

 .الحاضراُت  ُأكِرَمِت  [:1مثال ]

 .الحاضراُت  ؽَرمُ تُ  [:2ل ]مثا

ؾَت هذه إمثؾة تبقـ لؽ أن اتلٔعيح/ الػاطؾ فقفا جؿع ممكث  كائب إذا تلمَّ

 سالؿ.

  فائدة:
ُل مـزلَة كؾ  ما يصُؾُح مثآ لؾػاطِؾ يصُؾُح لـائب الػاطؾ: ٕنَّ كائب الػاطؾ ُيـزَّ

 الػاطؾ.

 ٖٛ ثالث١ أْٛاع:ٚ ،فاعٌ َطُسْا٥ب ايكطِ ايجاْٞ: 

 .«تاء الػاطؾ، وكا الػاطؾقـ»، وهق التَؽؾُّمضؿقر  ول:الـوع األ

 .ـَاُأْكِرمْ ، ُت ُأْكِرمْ مثل: 

ضؿقر ، تاء الؿخاَصبةِ ، تاء الؿخاَصب»، وهق بةضؿقر الؿخاصَ  الـوع الثاين:

ـِ  ـَ ، الؿخاَصبق  «.باتخاصَ ؿضؿقر ال، ضؿقر الؿَخاَصبق

.تُ ُأْكِرمْ ، ؿْ تُ ُأْكِرمْ ، ؿاتُ ُأْكِرمْ ، ِت ُأْكِرمْ ، َت ُأْكِرمْ مثل:   َـّ
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الؿػردة ضؿقر الؿػرد الؿذكر، ضؿقر »، وهق ةِ قبَ ضؿقر الغَ الـوع الثالث: 

 «.، ضؿقر الؿثـك، ضؿقر الجؿع الؿذكر، ضؿقر الجؿع الؿمكثةالؿمكث

  .ـَ ُأكِرمْ ، قاُأكِرمُ ، تاُأْكِرمَ ، اُأْكِرمَ ، ْت ُأْكِرمَ ، ُأْكِرمَ مثل: 
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 ياٜب الفاعللددّل تْضٔحٕ 

متعرؼػه
مػومادممعّٕصوْعمحلَّمحملَّماظظملاسلمبضملّٓمحِّٔصه.

مُحظمِلَظماظّٓرُس.معـل:

مأضلاعه

 يِلعً ُائُب اىفاقِو كعٍني/
مأغواع:ممخلةوػومماىلعً األول/ ُائب فاقو ؿاْص،

مُأطَِّٕممزؼّْٓ.معـل:معػرد.ماظـوعماِّول:

مُأطَِّٕمماظشملاظؾاِن.معـل:معــى.م:اظـوعماظـاغي

ماظشملالب.مُأطَِّٕمم.معـل:مجعمتؽلريماظـوعماظـاظث:

مُأطَِّٕمماحلاضّٕوَن.معـل:ممجعمعذطرمدامل.ماظـوعماظرابع:

مُأطَِّٕعِتماحلاضّٕاُت.معـل:ممجعمعؤغَّثمدامل.م:اخلاعساظـوعم

مػومثالثةمأغواع:وم،اىلعً اثلاين/ ُائب فاقو مغٍص

م«.تاءماظظملاسل،موغاماظظملاسػملني»،موػومضؿريماظؿَؽؾُّمماظـوعماِّول:

مؽمَلا.ُأْطِِّٕع،مُتُأْطِِّٕعمعـل:

تاءمادلكاَرب،متاءمادلكاَرؾِة،مضؼملريم»،موػومضؿريمادلكاَرؾةماظـوعماظـاغي:

م«.ؾاتكاَرادلكاَرؾنِي،مضؼملريمادلَكاَرؾنَي،مضؼملريمادل

مُؿنَّ.ُأْطِِّٕعُؿِم،مُأْطِِّٕعُؿؼملا،مُأْطِِّٕعِت،مُأْطِِّٕعَت،مُأْطِِّٕعمعـل:

،مةادلظملّٕدةمادلؤغـّٔطّٕ،مضؼملريمضؼملريمادلظملّٕدمادل»،موػومضؿريماظَغقَؾِةماظـوعماظـاظث:

م«.ضؼملريمادلـؽملى،مضؼملريماجلؼملعمادلّٔطّٕ،مضؼملريماجلؼملعمادلؤغث

ممَن.ُأْطِِّٕع،مُأطُِّٕعواؿا،مُأْطَِّٕعا،مُأْطَِّٕعِت،مُأْطَِّٕع،مُأْطَِّٕممعـل:
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 لكٔفٔ٘ بياٛ الفعل للنذَْلددّل تْضٔحٕ 

 كٔفٔ٘ البياٛمالفعل

مياظػعلمادلاض

ُ٘، ٚ َُّطُٜ ِٙ. ُسَطهّٖٜأٚيّٕ  َا قبٌ آخسّٚ

مَأَطَل،مُأِطَل.م[:1عـالم]

مظمِلَظ،مُحظمِلَظ.َحم[:2عـالم]

مَِّٕب،مُذَِّٕب.َذم[:3عـالم]

ماظػعلمادلضارع

ُ٘، ٚ َُّطٜ ِٙ. ُضَتفّٖٜأٚيّٕ  َا قبٌ آخسّٚ

مَؼأُطل،مُؼؤَطل.م[:1عـالم]

مَؼُّٓرس،مُؼَّٓرس.م[:2عـالم]

مَؼظملَؿّّ،مُؼظملَؿّّ.م[:3عـالم]
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 تدريبات
 
 

 دريب األولالت
 أكنل اجلنل اآلتٔة بيائب فاعل ظاٍس، ّاضبطُ بالػكل:

 ُيؼَرُأ.............  -7 ُأكرَم .............  -1

 ُيسؿُع ........... -5 ُيسَعُد....... -1

 ُيػَعُؾ .............-4 ُيدرُس ......... -3

 

 
 الثانيالتدريب 

حبٔح ال تكسز ىائب الفاعل أكنل اجلنل اآلتٔة بفعل، ّىائب فاعل مضنٍس 

 يف أكجس مً مجلة، ّاضبطُ بالػكل:

 ........ يف البستاِن.  -7 ........... الؽتاُب.  -1

 ......... الطعاُم. -5 ....... الؿاُء. -1

 ........ الػائُز. -4 .......... الطالُب. -3

 
 الثالثالتدريب 

ِّل اجلنَل اآلتٔة إىل البياء للنذَْل، ّاضب  :طَا بالػكلح

 صٔػ٘ البياٛ للنذَْل اجلنل٘

  غسَب شْٜد ايًنَب

  خّٓابا أيك٢ املدُٜس
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ٌُ اذتطَٛزأّٔ   ضعَد ايسد

  تض ايٛيُد ايباَبفّٔ

ََٕض   ُعِت عا٥ػ١ّٕ ايكسآ

  نتب عُْسٚ ايدزَع

َٔ   زفع بهْس ايػص

 

 الرابعالتدريب 
ًِّ ىْعُىائب اضتخسج  ُزدَّ كل مجلة إىل ، ثهَّ الفاعل مً اجلنل اآلتٔة، ّب

 :ا مكْىة مً فعل، ّفاعل، ّمفعْلأصلَ

 أصل اجلنل٘ ىْعُ ىاٜب الفاعل اجلنل٘

    نّٕطَس ايصداُز

ٌَ ارترُي     فِّٕع

    طّٕبَع ايهتاُب

    إّٔنسََّٚٓا يف بٝتهِ

    ُضسّٚبِت فاط١ُّٕ

    ُشزَّٚع ايٓباُت

ّٚ َِ ايدزضا ّٚ     فّٕ

 

 اخلامسالتدريب 
 آلتٔة:أدب عً األضئلة ا
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ف -1  الػاطؾ، واذكر مثالقـ طؾقف. كائب طرِّ

 الػاطؾ الظاهر. مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل.كائب ما هل أكقاع  -1

 الػاطؾ الؿضؿر. مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. كائب ما هل أكقاع -3

 
 السادسالتدريب 

 :أعسب اجلنل اآلتٔة

 ُحػِظ الؼرآُن. -1

 ُقِرَأ الؽتاُب. -1

 ديجُة.ُأكِرَمْت خ -3
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 :اليُْع الزابع

 املفعْل بُ

 
 

 :مسألتاٌوفيُ 
 .املفكَٔل ةّقص ف  املضأل٘ األّىل:
 طؾك الذي وقَع طؾقف الػعؾ. هق اسٌؿ مـصقٌب يدلُّ  الؿػعول به:

 .الدرَس شرَح إستاُذ  [:1مثال ]

 .الؾبنَ لؿ تشرْب خديجُة  [:2مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ ـَ »يف هذيـ الؿثالقـ الؿػعقل بف  إذا تلمَّ وجدتف « الدرَس، الؾب

 اسؿا مـصقبا، دلَّ طؾك الذي وقَع طؾقف الػعُؾ: لذلؽ ُيعرُب مػعقٓ بف.

ُم الؿػعقل بف طؾك ، بف الػعُؾ طؾك الؿػعقلِ  وٓ يشرتُط أن يتؼدمَ  فؼد يتؼدَّ

 .الػعؾ، وقد يتلخر

 ويعرب الؿثال األول بؿا يؾي:

 .حمبـل طؾك الػت فعٌؾ ماضٍ  شرَح:

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة. األستاذ:

 مػعقل بف مـصقب بالػتحة الظاهرة. الدرَس:

 ويعرب الؿثال الثاين بؿا يؾي:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنطؾك  مبـل ،حرف كػل وجزم  لم:

:  «.لؿ»: ٕكف ُسبؼ بحرف جزم السؽقنفعؾ مضارع مجزوم ب تشرب 

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة. خديجُة:
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 مػعقل بف مـصقب بالػتحة الظاهرة. الؾبَن:
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 أسقضاو املفعْل بُ

 

 ٌا يه أكعاُم املفكِٔل ةّ؟ املضأل٘ الجاىٔ٘:
 ٜٓكطِ املفعٍٛ ب٘ قطُني:

 أْٛاع: مخط١ايكطِ األٍٚ: َفعٍٛ ب٘ ظاٖس، ٖٚٛ 

 الـوع األول: مػرد.

َم الؿديُر  [:1مثال ]  .الػائزَ كرَّ

مِت الؿدير [:2مثال ]  .الػائزةَ ُة كرَّ

 .الػائزَ ُم الؿديُر يؽرِّ  [:3مثال ]

ُم الؿديرُة  [:4مثال ]  .الػائزةَ ُتؽرِّ

ؾَت هذه إمثؾة تبقـ لؽ أن ال اتلٔعيح/ فقفا مػرد، وُيعرُب  ؿػعقل بفإذا تلمَّ

 مػعقٓ بف مـصقبا بالػتحة الظاهرة.

 الـوع الثاين: مثـى.

َم الؿديُر  [:1مثال ]  .الػائَزينِ كرَّ

مِت الؿديرُة  [:2] مثال  .الػائَزتقنِ كرَّ

 .الػائَزينِ ُم الؿديُر يؽرِّ  [:3مثال ]

ُم الؿديرُة  [:4مثال ]  .الػائَزتقنِ ُتؽرِّ

ؾَت هذه إمثؾة تبقـ لؽ أن  اتلٔعيح/ وُيعرُب  ،فقفا مثـك الؿػعقل بفإذا تلمَّ

يف آسؿ والـقن طقٌض طـ التـقيـ الحادث مػعقٓ بف مـصقبا بالقاء: ٕكف مثـك،

 «.فائزٌ »الؿػرد 
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 حرف مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. وتاء التلكقث:

 جؿع تؽسقر.الـوع الثالث: 

َم الؿديُر  [:1مثال ]  .الطالَب كرَّ

مِت الؿديرُة  [:2مثال ]  .الفـودَ كرَّ

 .الطالَب ُم الؿديُر ؽرِّ يُ  [:3مثال ]

ُم الؿديرُة  [:4مثال ]  .الفـودَ ُتؽرِّ

ؾَت هذه إمثؾة تبقـ لؽ أن الؿػعقل بف اتلٔعيح/ فقفا جؿع تؽسقر،  إذا تلمَّ

 وُيعرُب مػعقٓ بف مـصقبا بالػتحة الظاهرة.

 جؿع مذكر سالم.الـوع الرابع: 

َم الؿديُر  [:1مثال ]  .الػائِزينَ كرَّ

 .الػائِزينَ ُم الؿديُر يؽرِّ  [:2مثال ]

ؾَت هذه إمثؾة تبقـ لؽ أن  اتلٔعيح/ فقفا جؿع مذكر  الؿػعقل بفإذا تلمَّ

، والـقن طقٌض طـ جؿع مذكر سالؿبالقاء: ٕكف  اوُيعرُب مػعقٓ بف مـصقبً ، سالؿ

 «.فائزٌ »التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد 

 : جؿع ممك ث سالم.الخامسالـوع 

مِت الؿديرُة  [:1مثال ]  .الػائَزاِت كرَّ

مُ  [:2مثال ]  .الػائَزاِت الؿديرُة  ُتؽرِّ

ؾَت هذه إمثؾة تبقـ لؽ أن ال ح/اتلٔعي فقفا جؿع ممكث  ؿػعقل بفإذا تلمَّ

 .ؿسال مكث: ٕكف جؿع مالؽسرةبوُيعرُب مػعقٓ بف مـصقبًا ،سالؿ

 :ْٛعإٖٛ ، َٚطُس َفعٍٛ ب٘ايكطِ ايجاْٞ: 

 أول هق ما ٓ يؿؽـ آبتداء بف يف :مػعول به مضؿر متصل الـوع األول:
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 الؽالم.

 هق ما يؿؽـ آبتداء بف يف أول الؽالم. :ول به مضؿر مـػصلمػعالـوع الثاين: 

 أىْاع: ثالث٘فَْ  املتصُل أمَّا املضنُز

 .«القاء، وكا»، وهق التَؽؾُّمضؿقر الـوع األول: 

 .طؿٌرو يكَرَمـأ: [1ال ]مث

 .طؿٌرو ـاؽرمُ يُ   [:2مثال ]

 ويؽون إطرابفا بؿا يؾي:

متصؾ ضؿقر اء: قال، وقن لؾققايةػتح، والـمبـل طؾك ال فعٌؾ ماضٍ  :أكرمـي

 .يف محؾ كصب مػعقل بف سؽقنالمبـل طؾك 

مبـل طؾك متصؾ ضؿقر كا: ، وفعؾ مضارع مرفقع بالضؿة الظاهرة :يؽرُمـَا

 يف محؾ كصب مػعقل بف. سؽقنال

 بالضؿة الظاهرة. افاطال مرفقطً  عرب:يف الؿثالقن يُ  وطؿٌرو

كاف الؿخاصبة ، اف الؿخاصب الؿذكرك»، وهق بةضؿقر الؿخاصَ  الـوع الثاين:

ـِ ، ةالؿمكث ـَ ، كاف الؿخاَصبَق  «.كاف الؿخاَصبَاِت ، كاف الؿخاَصبِق

 أخقَك.َك أسعدَ : [1ال ]مث

 أخقِك. كِ أسعدَ  [:2مثال ]

 إمقُر. ُكَؿاأسعدَ  [:3مثال ]

                                 
، وكسُر ، ولقٓها لُؽسَر الػعؾإذا اتصؾت بف ياء التؽؾُّؿ هل كقن تؼل الػعؾ مـ الؽسر ( كون الوقاية:1)

 .الػعؾ ٓ يصحُّ يف الؾغة

لقٓ كقن الققاية لؼقؾ: َضربِل، جؾِسل، أكرمِل: وهذا ٓ يجقز يف الؾغة: لذلؽ جلء بالـقن: لتؼل  يعـي:

 الػعؾ مـ الؽسِر.
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 إمقُر. ُكم  أسَعدَ  [:4مثال ]

 الؼاضل. ُكن  أْسَعدَ  [:5مثال ]

 ؾي:ويؽون إطرابفا بؿا ي

 ػتحِ مبـل طؾك المتصؾ ضؿقر : ؽافال، والػتحطؾك  مبـلٌّ  فعٌؾ ماضٍ  :أسعَدكَ 

م يف محؾ كصب مػعقل بف  .مؼدَّ

 ؽسرِ مبـل طؾك المتصؾ ضؿقر الؽاف: فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ طؾك الػتح، و أسعَدِك:

م يف محؾ كصب مػعقل بف  .مؼدَّ

ف ضؿقر مبـل فاطؾ مرفقع بالقاو: ٕكف مـ إسؿاء الخؿسة، والؽا أخوك:

 يف محؾ جر مضاف إلقف.« الػتح، الؽسر»طؾك 

مبـل طؾك متصؾ ضؿقر الؽاف: فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ طؾك الػتح، و أسعَدُكَؿا:

م يف محؾ كصب مػعقل بف ضؿال  التثـقة. طالمةُ الؿقم واأللف ، ومؼدَّ

: مبـل طؾك متصؾ ضؿقر الؽاف: فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ طؾك الػتح، و أسعَدُكم 

م محؾ كصب مػعقل بفيف  ضؿال  جؿع الؿذكر السالؿ. طالمةُ الؿقم ، ومؼدَّ

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة. األمقر:

: مبـل طؾك متصؾ ضؿقر الؽاف: فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ طؾك الػتح، و أسعَدُكن 

م يف محؾ كصب مػعقل بف ضؿال  جؿع الؿمكث السالؿ. طالمةُ الـون ، ومؼدَّ

 درة مـع مـ ضفقرها الثِّؼُؾ.فاطؾ مرفقع بالضؿة الؿؼ الؼاضي:

 هاء، ةالؿػردة الؿمكث هاالؿػرد الؿذكر،  هاء»، وهق ةِ قبَ ضؿقر الغَ الـوع الثالث: 

 «.جؿع الؿمكث هاءجؿع الؿذكر،  هاءالؿثـك، 

 ابـُُف. هُ أجَؾَس : [1] لامث

 ابْـَُفا. َفاأجؾَس  [:2مثال ]
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 الؼاضل. اؿَ فُ أجؾس [:3مثال ]

 طؿٌرو. ُفم  أجؾس [:4مثال ]

 الػتك. فن  أجؾَس  [:5مثال ]

 ويؽون إطرابفا بؿا يؾي:

مبـل طؾك الضؿ يف متصؾ ضؿقر الفاء: وطؾك الػتح،  مبـلٌّ  فعٌؾ ماضٍ  :هأجؾَس 

 محؾ كصب مػعقل بف.

 سؽقنالمبـل طؾك متصؾ ضؿقر : الفاطؾك الػتح، و فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ  :افَ أجؾَس 

 يف محؾ كصب مػعقل بف.

 ضؿمبـل طؾك المتصؾ ضؿقر : ءالفاطؾك الػتح، و ـلٌّ فعٌؾ ماٍض مب :َؿافُ أجؾَس 

 طالمة التثـقة. :الؿقم واأللف، ويف محؾ كصب مػعقل بف

 ضؿمبـل طؾك المتصؾ ضؿقر : الفاءطؾك الػتح، و فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ  :م  فُ أجؾَس 

 طالمة جؿع الؿذكر السالؿ. :الؿقم، ويف محؾ كصب مػعقل بف

 ضؿمبـل طؾك المتصؾ ضؿقر : الفاءالػتح، و طؾك فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ  :ن  فُ أجؾَس 

 طالمة جؿع الؿمكث السالؿ. :ـونال، ويف محؾ كصب مػعقل بف

 أىْاع: ثالث٘فَْ  يفصلأمَّا املضنُز امل

 .«إِيَّاكَا، إيَّاَي »، وهق التَؽؾُّمالـوع األول: ضؿقر 

 أكرْمَت. إي ايَ  [:1مثال ]

 َت.أكرمْ  إِي اَكا [:2مثال ]

 ا بؿا يؾي:ويؽون إطرابف

م. نالسؽقضؿقر مـػصؾ مبـل طؾك إي ا:   يف محؾ كصب مػعقل بف مؼدَّ

 حرف دالٌّ طؾك الؿتؽؾِّؿ الؿػرد. والقاء:



 105   املختصر يف الهحو

 طؾك الؿتؽؾؿ الجؿاطة، أو الؿػرد الؿعظِّؿ كػسف. حرف دالٌّ كا: و

ضؿقر التاء: : ٓتصالف بتاء الػاطؾ، والسؽقنفعؾ ماٍض مبـل طؾك  أكرمَت:

 يف محؾ رفع فاطؾ. مبـل طؾك الػتح

َـّ َك، إيَّا»، وهق بةضؿقر الؿخاصَ  الـوع الثاين: اُك  «.إيَّاِك، إيَّاُكَؿا، إيَّاُكْؿ، إيَّ

 أكرمُت. إي اكَ [: 1مثال ]

 أكرمُت. إي اكِ  [:2مثال ]

 ُت.أكرمْ  إي اُكَؿا [:3مثال ]

 ـا.أكَرمْ  إي اُكم   [:4مثال ]

 ـَا.أكَرمْ  إي اُكن   [:5مثال ]

م. نالسؽقضؿقر مـػصؾ مبـل طؾك : إي ا  يف محؾ كصب مػعقل بف مؼدَّ

ر. حرف دالٌّ طؾك الؿخاصب الؿػرد :«إياكَ »والؽاف يف   الؿذكَّ

 .ةالؿػردة الؿمكثحرف دالٌّ طؾك الؿخاصب  :«إياكِ »والؽاف يف 

ـِ  :«إياُكؿا»والؽاف يف  ، أو إُ  حرف دالٌّ طؾك الؿخاصبَق ـِ الؿقم ، وـِ قكثَقَ الذَكري

 طالمُة التثـقة.األلف: و

ـَ  :«إياُكم  »والؽاف يف  جؿع طالمُة الؿقم: ، والذكقر حرف دالٌّ طؾك الؿخاصبِق

 .الؿذكر السالؿ

طالمُة جؿع : ـونالحرف دالٌّ طؾك الؿخاَصباِت اإلكاث، و :«إياُكن  »والؽاف يف 

 الؿمكث السالؿ.

ُت: ضؿقر التاء: طؾ، و: ٓتصالف بتاء الػاالسؽقنفعؾ ماٍض مبـلٌّ طؾك  أكرم 

 مبـل طؾك الضؿ يف محؾ رفع فاطؾ.

ـَا: ضؿقر : ـاال: ٓتصالف بـا الػاطؾقـ، والسؽقنفعؾ ماٍض مبـلٌّ طؾك  أكرم 
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 يف محؾ رفع فاطؾ. سؽقنالمبـل طؾك 

َـّ ُه، إيَّا»، وهق ةِ قبَ ضؿقر الغَ الـوع الثالث:  اُه  «.إيَّاَها، إيَّاُهَؿا، إيَّاُهْؿ، إيَّ

 أكرمُت. اهُ إي  [: 1مثال ]

 أكرمُت. إي اَها [:2مثال ]

 أكرمُت. إي اُهَؿا [:3مثال ]

 ـا.أكَرمْ  إي اُهم   [:4مثال ]

 ـَا.أكَرمْ  إي اُهن   [:5مثال ]

م. نالسؽقضؿقر مـػصؾ مبـل طؾك إي ا:   يف محؾ كصب مػعقل بف مؼدَّ

ر. َغائِب حرف دالٌّ طؾك ال :«إياهُ »والفاء يف   الؿػرد الؿذكَّ

  .ةالؿػردة الؿمكث الَغائِب حرف دالٌّ طؾك  :«إياَها»يف ا والف

، أو إكثَقَ غائحرف دالٌّ طؾك ال :«إياُهؿا»والفاء يف  ـِ ـِ الذَكري ، وقبَق الؿقم ـِ

 طالمُة التثـقة.واأللف: 

ـَ الذكقر، وئاغحرف دالٌّ طؾك ال :«إياُهم  »والفاء يف  طالمُة جؿع الؿقم: بِق

 الؿذكر السالؿ.

طالمُة جؿع الـون: باِت اإلكاث، وئاغحرف دالٌّ طؾك ال :«إياُهن  »يف والفاء  

 الؿمكث السالؿ.
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 للنفعْل بُددّل تْضٔحٕ 

متعزٓفُ
مسػملىماظّٔيموضَعمسػملؿملهماظظملضملل.مػومادْممعؽملزملوْبمؼّٓلُّ

مذَّٕحماِّدؿاُذماظّٓرَس.معـل:

مأضلاعه

 يِلعً املفكٔل ةّ كعٍني/
مأغواع:ممخلةم،موػوعػعولمبهمزاػرماىلعً األول/

مطََّّٕممادلّٓؼُّٕماظظملائَّٖ.معـل:عظملّٕد.مماظـوعماِّول:

مطَّّٕعِتمادلّٓؼُّٕةماظظملائَّٖتنِي.معـل:عـؽملى.مماظـوعماظـاغي:

مطََّّٕممادلّٓؼُّٕماظشملالَب.معـل: مجعمتغمللري.ماظـوعماظـاظث:

مادلّٓؼُّٕماظظملائِّٖؼَن.ُممؼغملّّْٕمعـل:ممجعمعّٔطّٕمدامل.م:اظرابعاظـوعم

مُتغملُّّْٕممادلّٓؼُّٕةماظظملائَّٖاِت.معـل:دامل.مممجعمعؤغَّثم:اخلاعساظـوعم

مػومغوسان:وم،عسملؼملّٕمعظملضملولمبهماىلعً اثلاين/

،مػومعامالمميغملنماالبؿّٓاءمبهميفمأولماظغملالممعػعولمبهمعضؿرمعؿصل:ماظـوعماِّول:

موػومثالثةمأغواع:

مأطََّٕعينمبغملّْٕ.معـل:«.ماظؿملاء،موغا»،موػومضؼملريماظؿغمَلػملُّمم[:1]

،مطافمةطافمادلكاربمادلّٔطّٕ،مطافمادلكارؾةمادلؤغـ»م،موػوضؼملريمادلكاَرؾةم[:2]

مأدضملََّٓكمأخوَك.معـل:«.مادلكاَرَؾنِي،مطافمادلكاَرِؾنَي،مطافمادلكاَرَؾاِت

،مػاءمادلـؽملى،مػاءمةادلظملّٕدةمادلؤغـػاءمادلظملّٕدمادلّٔطّٕ،مػام»،موػومضؼملريماظطمَلؿملَؾِةم[:3]

مأجػمَلَلُهمابؽمُلُه.معـل:«.ماجلؼملعمادلّٔطّٕ،مػاءماجلؼملعمادلؤغث

ػوم،موػومعامميغملنماالبؿّٓاءمبهميفمأولماظغملالممعػعولمبهمعضؿرمعـػصل:مظـوعماظـاغي:ا

مثالثةمأغواع:

مإؼَّاَيمأطِّٕعَت.معـل:«.مإؼَّاَي،مِإؼَّاَغا»،موػومضؼملريماظؿغمَلػملُّمم[:1]

إؼَّاَكممعـل:«.مإؼَّاَك،مإؼَّاِك،مإؼَّاُطؼمَلا،مإؼَّاُطِم،مإؼَّاُطنَّ»،موػومضؼملريمادلكاَرؾةم[:2]

م.أطّٕعُت

مإؼَّاُهمأطّٕعُت.معـل:«.مإؼَّاُه،مإؼَّاَػا،مإؼَّاُػؼمَلا،مإؼَّاُػِم،مإؼَّاُػنَّ»،موػومضؼملريماظطمَلؿملَؾِةم[:3]

   
 



املختصر يف الهحو    109 

 
 مقارى٘ بني الفاعل، ّاملفعْل

 املفعْل الفاعل ّدُ املقارى٘

 اضِ. اضِ. اليْع

 ٖٛ ايرٟ ٚقع عًٝ٘ ايفعٌ. ٖٛ ايرٟ إّٔضَِٓد إيٝ٘ ايفعٌ. التعزٓف

 ُٜٓصُب بايفتش١، أٚ َا ْاَب عٓٗا. ُٜسفع بايط١ُ، أٚ َا ْاَب عٓٗا. باإلعزا

ّٛ. الغزّط  ٜػَتَسطّٕ إٔ ُٜطَبَل بفع
ال ٜػرتط إٔ ُٜطبل بفعٌ، بٌ قد 

 ٜأتٞ قبٌ ايفعٌ.
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 أكنل اجلنل اآلتٔة مبفعْل بُ ظاٍس، ّاضبطُ بالػكل:

 كتَب زيٌد.......... كؾَّفا.  -7 الـاجحقـ. أسعَد الؿدير ...... -1

. -5 زرَع الػالُح .......  -1 ـِ  زاَر محؿٌد ...... التؼقق

 قطَػ بؽٌر ......... -4 يحػُظ  الطالُب ........ -3

 

 
 الثانيالتدريب 

حبٔح ال تكسز متصل مضنٍس  ّمفعْل بُأكنل اجلنل اآلتٔة بفعل، 

 اضبطُ بالػكل:يف أكجس مً مجلة، ّ املفعْل بُ

 .ُأمل........   -7 .الطالُب ...........   -1

 .صديُؼفؿا.........  -5 .الحضقرُ .......  -1

 الرجُؾ الؽريُؿ.........  -4 .أبقهُ ..........  -3

 
 الثالثالتدريب 

، ّاضبطُ ٓكٌْ مفعْال بُحبٔح  ميفصل أكنل اجلنل اآلتٔة بضنري

 بالػكل:

 .أسعدُت ........  -7 .أسعدَت ..........  -1
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َـّ .......  -1  .أططقُت .........  -5 .أخربُت

 .ما يسعدين إٓ ....... -4 .أخربُتؿا..........  -3

 
 الرابعالتدريب 

ًِّ ىْعُ: املفعْل بُاضتخسج   مً اجلنل اآلتٔة، ّب

 ىْعُ املفعْل بُ اجلنل٘

   ضسَب بهْس ضعّدا

ُ٘ ُ٘ ابُٓ    أطاع

َٖا أبٖٛا    أضعد

   إٜاْا نسَََّٓا األَرُي

   (   ٿ ٿ ٿ ٿ)

   ضسبين األضتاُذ

   صًُٝت ايفذَس

 

 اخلامسالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

ف الؿػعقل بف، واذكر مثالقـ طؾقف. -1  طرِّ

 ما هل أكقاع الؿػعقل بف الظاهر. مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. -1

 ر أمثؾة طؾك ما تؼقل.ما هل أكقاع الؿػعقل بف الؿضؿر. مع ذك -3

 

 السادسالتدريب 
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 :أعسب اجلنل اآلتٔة

 حػظ القلُد الؼرآَن. -1

ـُ أباُه. -1  يحرتُم آب

 أطجبـل الؼارُئ. -3

 

 

 



املختصر يف الهحو    112 

 
 

 :اليُْع اخلامط

 كاٌ ّأخْاتَا
 
 

 مسائل: مخس وفيُ
 ٓا؟ٌا قٍُو اكَن، وأرٔاحِ  املضأل٘ األّىل:

ك اسَؿَفا فعفتدُخؾ كان وأخقاُتفا طؾك الؿبتدأِ فرت ، وتدخؾ طؾك الخربِ ويسؿَّ

ك خبََرَها. فتـصبف  ويسؿَّ

 :أمجل٘

 اجلنل٘ بعد دخْل كاٌ، ّأخْاتَاماجلنل٘ سقبل دخْل كاٌ، ّأخْاتَا

َُ  ايتًُُٝر زتتّٗدا نإ ذتْٗدايتًُُٝر 

َُ  ُِ ُِ َتعّب أَط٢ تعْباملعً  ااملعً

 ايطُا٤ُ صاف١ّٝٗ ِتأصبش ايطُا٤ُ صاف١ّٝ٘

ُّ سازّّ ُّ س أضش٢ ادت  زِّااادت

 ستبٛب١ّٗ ايّٓاع١ِّٕت ظّٜ شبٛب١ََّ٘ ايّٓاع١ّٕ

َُ ِْاملطذُد   ااملطذُد َصدمحّٗ باَت صدس

 اشْٜد دايّط صاَز ايْظشْٜد َد

ٌْايهتاُب َض  اايهتاُب ضّٗٗ يَٝظ ٗ

َُ  عا٥ػ١ّٕ َّٓٝع١ِّٗت َاشاي ّٓٝع١ّ٘عا٥ػ١ّٕ 

ؾَت هذه إمثؾة  اتلٔعيح/ اهتا دخؾْت طؾك الؿبتدأِ، كاَن وأخق أنَّ  وجدتإذا تلمَّ

 .والخربِ، فرفعِت الؿبتدأ، وكصبِت الخربَ

ٔاُت اكَن، وٌا إقصابُ  املضأل٘ الجاىٔ٘: ا؟ٌا يه أر َٓ 
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 ،ؾَّ ضَ  ،أضحك ،أصبَح  ،أمسك، كانَ » وهي:وأخواتفا ثالثة طشَر فعال، كان 

 «.امَ ما د ،ما بَِرَح  ،ما َفتَِئ  ،ما اكػؽَّ  ،ما زاَل  ،لقس ،صارَ  ،باَت 

 وتعرب جؿقعفا اإلطراب التالي:

 الخرب. يرفع آسؿ، ويـصُب  كاقٌص  ماضٍ  فعٌؾ 

 .السؽقنحرف كػل مبـل طؾك ما: و

 كان الؿطُر غزيًرا. [:1مثال ]

 الخرب. يرفع آسؿ، ويـصُب  كاقٌص  ماضٍ  فعٌؾ  كان:

 اسؿ كاَن مرفقع بالضؿة الظاهرة. الؿطر:

 لظاهرة.خرب كاَن مـصقب بالػتحة ا غزيًرا:

 لقس الطالُب مفؿال. [:2مثال ]

 الخرب. يرفع آسؿ، ويـصُب  كاقٌص  ماضٍ  فعٌؾ  لقس:

 اسؿ لقس مرفقع بالضؿة الظاهرة. الطالب:

 خرب لقَس مـصقب بالػتحة الظاهرة. ال:ؿمف

 ما زال اإلسالُم طظقًؿا. [:3مثال ]

 .السؽقنحرف كػل مبـل طؾك  ما:

 الخرب. ويـصُب  يرفع آسؿ، كاقٌص  ماضٍ  فعٌؾ  زال:

 اسؿ ما زال مرفقع بالضؿة الظاهرة. :اإلسالم

                                 
(1 ):  أي لؿ يزل. ما اكػك 

 أي ما زال. ما َفتَِئ:( )

 أي ما زال. :برَح ما  (3)

 طف.ٕكف ٓ يؽتػل بؿرفق :كاقصفعل  ()



املختصر يف الهحو    114 

 خرب ما زال مـصقب بالػتحة الظاهرة. :طظقؿا
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 أسقضاو كاٌ ّأخْاتَا مً حٔح عنلَا

 

 ٌا يه أكعام اكن وأرٔاحٓا ٌَ خيد قٍيُٓا؟ املضأل٘ الجالج٘:
ثالثة  -روهو رفع االسم، وكصب الخب–من حقث طؿؾفا كان وأخواتفا تـؼسم 

 أقساٍم:

، كانَ » ، وهق ثؿاكقة أفعال، وهل:ايكطِ األٍٚ: َا ٜعٌُ عًُٗا بدٕٚ غسٍط

 «.لقس ،صارَ  ،باَت  ،ؾَّ ضَ  ،أضحك ،أصبَح  ،أمسك

ايكطِ ايجاْٞ: َا ٜعٌُ عًُٗا بػسط إٔ ٜتكدَٗا ْفٞ، أٚ اضتفٗاّ، أٚ 

 «.بَِرَح  ،َفتَِئ  ،اكػؽَّ  ،زاَل » ، وهق أربعة أفعال، وهل:ْٗٞ

 .ما زال، هؾ زال؟، ٓ َتَزْل «: زال»يف  تؼول

. «:اكػك  »وتؼول يف  ؟، ٓ تـػؽَّ ، هؾ اكػؽَّ  ما اكػؽَّ

 ما َفتَِئ، هؾ َفتَِئ؟، ٓ تػتْل. «:َفتِئَ »وتؼول يف 

 ما بَِرَح، هؾ بَِرَح؟، ٓ َتربَْح. «:برَِح »وتؼول يف 

،  سف١ٝايكطِ ايجايح: َا ٜعٌُ عًُٗا بػسط إٔ ٜتكدَٗا َا املصدز١ٜ ايع

 «.دامَ » وهق فعؾ واحد:

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)ققلف تعالك: مثال: 

 مدَة دوامل حقًّا.

 مصدرية ضرفقة. ما:

                                 
أي ُتمول مع الػعؾ بعدها بؿصدر، وضرف معا، أي يؽقن تؼديرها مع الػعؾ  :ما الؿصدرية الظرفقة( )

 بعدها: مدة دوامل، أو مدة دوامف، تؼقل: سلضؾُّ أحبُّؽ ما دمُت حقًّا، والتؼدير: مدة دوامل حقًّا.
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ضؿقر مبـل طؾك  التاء:الخرب، و يرفع آسؿ، ويـصُب  كاقٌص  ماضٍ  فعٌؾ  دمُت:

 «.ما دام»الضؿ يف محؾ رفع اسؿ 

 هرة.مـصقب بالػتحة الظا« ما دام»خرب  حقًّا:
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 أسقضاو كاٌ ّأخْاتَا مً حٔح التََّصزُّف

 

ٔاحٓا ٌَ خيد اتلَّصي ٌا يه أ املضأل٘ الزابع٘:  ُف؟كعام اكن وأر
ٔاحٓا حِلعً   ٌَ خيد اتلَّصيُف ذالذث أكعاٍم/اكن وأر

، أي يليت مـف الؿاضل، والؿضارع، ايكطِ األٍٚ: َا ٜتصسَّف تصسُّفا ًَّٓكا

 «.صارَ  ،باَت  ،ضؾَّ  ،أضحك ،أصبَح  ،أمسك، كانَ »ال: وإمر، وهق سبعة أفع

، أي ما يليت مـف الؿاضل، والؿضارع ايكطِ ايجاْٞ: َا ٜتصسَّف تصسُّفا ْاقّصا

 «.بَِرَح  ،َفتَِئ  ،اكػؽَّ  ،زاَل »فؼط، وهق أربعة أفعال: 

، وهق فعالن: يؾزم صقغة الؿاضل، أي ايكطِ ايجايح: َا ال ٜتصسف ًَّٓكا

 .فعال جامًداكؾُّ فعٍؾ مـفؿا ؿك ، ويس«لقس، دام»

 كاٌ ّأخْاتَا مً حٔح التصزفألسقضاو ددّل تْضٔحٕ 

 صٔػ٘ األمز صٔػ٘ املضارع صٔػ٘ املاضٕ الفعل

َٕ َٕ نا ِٔ ٜهٕٛ نا  نّٕ

 أَظّٚ ُُٜطٞ أَط٢ أَط٢

 أِصِبِض ُٜصبض أصبَض أصبَض

 أضضّٚ ُٜطشٞ أضش٢ أضش٢

ُّ َّظّٔ َّظّٔ  ٌِظ َٜع

 ِبت ٜبٝت باَت باَت

 ِصِس ٜصري صاَز صاَز

ٍَ ٍَ شا  -- ٜصاٍ شا
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- ٜٓفوّٙ اْفوّٜ اْفوّٜ - 

- ٜفت٧ فِّٔت٧َ فِّٔت٧َ - 

- ٜربح َبسَّٚح َبسَّٚح - 

- يٝظ يَٝظ - - - 

َّ َّ دا - دا - - - 

 

ضيغث األمص حكٍالن قٍو ضيغث ْو ضيغث املغارع، و املضأل٘ اخلامض٘:
 املايض؟

 نا، فرتفعصقغة الؿاضلطؿؾ  تعؿالن كعؿ صقغة الؿضارع، وصقغة إمر

 الخرب كؿا هق مبقَـّ يف الجدول التالل: ناآسؿ، وتـصب

 صٔػ٘ األمز صٔػ٘ املضارع صٔػ٘ املاضٕ الفعل

َٕ َٕ  نا ِٔ زتتّٗدا ٜهٕٛ ايٛيُد زتتّٗدا ايٛيُد زتتٗدا نا  نّٕ

ٌُ أَط٢ أَط٢ ٌُ َؤَّٓاُُٜطٞ  َؤَّٓا ايسد  َؤَّٓاأَظّٚ  ايسد

 أِصِبِض ٚشّٜسا املٛظُف ٚشٜسا ُٜصبض سااملٛظُف ٚشٜ أصبَض أصبَض

 عاَّٗاأضضّٚ  ايٛايُد عاَّٗا ُٜطشٞ عاَّٗا ايٛايُد أضش٢ أضش٢

ُّ ايهاتُب َطتُعا َّظّٔ َّظّٔ  َطتُعا ٌِظ ايهاتُب َطتُعا َٜع

 غانّساِبت  غانّساٜبٝت املسُٜض  َغانّسااملسُٜض  باَت باَت

 ِصِس ذنِّا نِّاايّٓايُب ذ ٜصري ايّٓايُب ذنِّا صاَز صاَز

ٍَ ٍََا  شا ُّ َٓتػسا شا ُّ َٓتػسا ال ٜصاٍ اإلضال  -- اإلضال

 -- املسُٜض َتعبا ال ٜٓفوّٙ املسُٜض َتعبا اْفوَّٜا  اْفوّٜ
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ُّ زضّٝعا فِّٔت٧ََا  فِّٔت٧َ ُّ زضّٝعا ايػال  -- ال ٜفَت٧ُ ايػال

 -- ايٛايُد ضعّٝدا ال ٜربُح َا َبسَّٚح ايٛايُد ضعّٝدا َبسَّٚح

 -- -- القلُد طاقًّا لقس َٝظي

َّ  -- -- إستاُذ شارًحا دامَ ما  دا

 ويؽون إطراب صقغة الؿضارع كالتالي:

ف مـ  :يؽون  الخرب. يرفع آسؿ، ويـصُب الـاقصة « كان»فعؾ مضارع متصرِّ

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. يؽقناسؿ  :الولُد 

 خرب يؽقن مـصقب بالػتحة الظاهرة. :مجتفًدا

 ب صقغة األمر كالتالي:ويؽون إطرا

ف مـ  :ُكن   ، واسؿف الخرب يرفع آسؿ، ويـصُب الـاقصة « كان»فعؾ أمر متصرِّ

 «.أكت»ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره 

ـْ مـصقب بالػتحة الظاهرة. :مجتفًدا  خرب ُك
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 كاٌ ّأخْاتَا  ددّل تْضٔحٕ ألسقضاو

 القضه الجالح القضه الجاىٕ القضه األّلم

لعنُل امً حٔح 

رفع االصه، »

 «ّىصب اخلرب

َا ٜعٌُ عًُٗا بدٕٚ 

، ٖٚٛ مثا١ْٝ غسٍط

 :أفعاٍ

َٕ، أَط٢، » نا

 ،َّ أصبَض، أضش٢، ظ

 «.باَت، صاَز، يٝظ

َا ٜعٌُ عًُٗا بػسط 

إٔ ٜتكدَٗا ْفٞ، أٚ 

، اضتفٗاّ، أٚ ْٗٞ

 :ٖٚٛ أزبع١ أفعاٍ

ٍَ  ،فِّٔت٧َ ،اْفوّٜ ،شا

 .َبسَّٚح

َا ٜعٌُ عًُٗا 

بػسط إٔ ٜتكدَٗا 

ا املصدز١ٜ َ

، ٖٚٛ ايعسف١ٝ

 :فعٌ ٚاسد

«َّ  «دا

مً حٔح 

، التَّصزُُّف

 ّاجلنْد

َا ٜتصسَّف تصسُّفا 

ًَّٓكا، أٟ ٜأتٞ َٓ٘ 

املاضٞ، ٚاملطازع، 

ٚاألَس، ٖٚٛ ضبع١ 

 أفعاٍ:

«َٕ  ،أَط٢، نا

َّ ،أضش٢ ،أصبَض  ،ظ

 «.صاَز ،باَت

َا ٜتصسَّف تصسُّفا 

ْاقّصا، أٟ َا ٜأتٞ 

َٓ٘ املاضٞ، 

ط، ٖٚٛ ٚاملطازع فك

 أزبع١ أفعاٍ:

«ٍَ  ،فِّٔت٧َ ،اْفوّٜ ،شا

 «.َبسَّٚح

َا ال ٜتصسف 

ًٜصّ ًَّٓكا، أٟ 

، صٝػ١ املاضٞ

 ٖٚٛ فعالٕ:

، «يٝظ، داّ»

 ّٛ ُّ فع ٜٚط٢ُ ن

 َُٓٗا فعال داَّدا.
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 :، ثه اضبَا بالػكلأكنل اجلنل اآلتٔة

 الؿممـ ..........ُيصبُح -4 .كاكت ........ مسرطة -1

 ما زال ....... مرتػعا. -4  الؿريض ......... أمسك  -1

 ٓ يربح آبـ .......... -8 ........ أضحك الرجؾ -3

 يصقر الَحب ............ -9 لقس ....... كسقٓ.  -7

 ٓ يـػؽ الطالب ........ -11 .يبقت العابد .......... -5

 

 
 الثانيالتدريب 

ًِّ ك  :لَّ اضه ّخرب لكاٌ، ّأخْاتَا يف اجلنل اآلتٔةب

 اخلرب االصهماجلؿؾة

   نإ شْٜد َسّٜطا

   أصبض املسُٜض ْػّّٝٓٗا

   صاَزت ايبدع١ّٕ ُض١َّّٗ

   بات ايكطّٝ دا٥ّعا

ٌُ زضّٝعا    يٝظ ايّٓف

ُّٛ بازّدا    ميطٞ ادت
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   أضش٢ شْٜد عاَال

ٌُّ ايٛايُد َػِفكّٗا    ٜع

 ُِ    تاّساََُا شاٍ ايعً

ُّا ُِ َبتط    ال ٜفت٧ املعًِّ

   َا َبسَّٚح اذتازُع ٚاقفّٗا

ٌُ ْػّّٝٓٗا    َا اْفوّٜ ايعاَ

ُٔ َٓتػّساَا داّ     األَ

 
 

 الثالثالتدريب 
أدخل كاٌ أّ إحدى أخْاتَا على اجلنل اآلتٔة، ثه اضبطَا بالػكل 

 :حبٔح ال تكسز الفعل يف أكجس مً مجلة

 اٌ، أّ إحدٚ أخْاتَااجلنل٘ بعد دخْل ك اجلنل٘

  ايتادس أَني

  ايعاٌَ َتعب

  ايبًد ٚاضع١

  ايػازع َصدسِ

  ايػين فكري

  ايطُا٤ ممّٓس٠

  ايٛيد سافغ

ُّ زس١ُٝ   األ

  ايعامل آَٔ

  اذتٝٛإ دا٥ع
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  ايػسطٞ َتٝكغ

  ايهتاب َفٝد

  اذتل ظاٖس

 
 

 الرابعالتدريب 
 :أدب عً األضئلة اآلتٔة

 َن، وأخقاتِفا؟ما طؿُؾ كا  -1

 مع ذكر مثال طؾك كؾ واحدة. ، وما إطراهبَا؟ما هل أخقات كان؟ -1

ح ذلؽ مع ذكر تـؼسؿ كان وأخقاهتا مـ حقث طؿؾفا ثالثة أقسامٍ  -3 . وضِّ

 أمثؾة طؾك ما تؼقل.

ُف ثالثة أقسامٍ  -7 ح ذلؽ مع ذكر تـؼسؿ كان وأخقاهتا مـ حقث التَّصرُّ . وضِّ

 أمثؾة طؾك ما تؼقل.

، اذكر ؾ صقغة الؿضارع، وصقغة إمر تعؿالن طؿؾ صقغة الؿاضل؟ه -5

 أمثؾة طؾك ما تؼقل.

 

 اخلامسالتدريب 
 :أعسب اجلنل اآلتٔة

 كان الطالُب كشقًطا.  -1

 ما زال الخقُر سائًدا. -1

 أصبح اإلسالُم مـتشًرا. -3

 لقس اإلسالم إرهابًا. -7
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 صاَر الطػُؾ شابًّا. -5

 ا.ما دام الؽتاُب كافعً  -4
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 :اليُْع الضادظ

َّ  ّأخْاتَا إ
 
 

 مسائل: ثالخ وفيُ
ٔاحِ إِنَّ ٌا قٍُو  املضأل٘ األّىل:  ٓا؟، وأر

ك اسَؿَفافتـصبف وأخقاُتفا طؾك الؿبتدأِ  إنَّ تدُخؾ  ، وتدخؾ طؾك الخربِ ويسؿَّ

ك خبََرَها. فرتفعف  ويسؿَّ

 أمجل٘:

َّ، ّأخْاتَا َّ، ّأخْاتَااجلنل٘ بعد دماجلنل٘ سقبل دخْل إ  خْل إ

َُ َّٕ  ذتْٗدايتًُُٝر   ذتْٗدَُ ايتًَُٝرإ

َُ  ُِ َّ عًُُت تعْباملعً َِ أ  تعْبَُ املعً

َّٔ  ايطُا٤ُ صاف١ّٝ٘  صاف١ّٝ٘ ايطُا٤َيه

ُّ سازّّ َّ ادت َّ نأّٔ  سازّّ ادت

 ايْظَد شّٜدا يَٝت ايْظشْٜد َد

َُ ِْاملطذُد  ٌَّ  صدس َُِْ املطذَديع  صدس

ؾَت هذه إمثؾة وجدَت إذا  اتلٔعيح/ دخؾْت طؾك الؿبتدأِ،  «وأخقاهتا إنَّ »تلمَّ

 الخربَ.ورفعِت الؿبتدأ، َفـصبِت والخربِ، 

ٔاُت  املضأل٘ الجاىٔ٘: ا؟، وٌا إقصابُ إنَّ ٌا يه أر َٓ 
، وأخقاهتا ستة حروف، وهل  ، لقَت، لعؾَّ »إنَّ ، كَلنَّ َـّ ، لؽ ، أنَّ  «.إنَّ

 ُٚتعسب مجٝعٗا اإلعساب ايتايٞ:

 حرف مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.
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ٔاحِٓاٌا يه ٌكاين إنَّ  املضأل٘ الجالج٘:  ٌف ذنص أٌريث ىلع ٌا حلٔل. ؟، وأر
، وأخقاهتا»مـ حروف  لؽؾِّ حرٍف  ـٌ يف الجدول التالل:« إنَّ  معـك كؿا هق مبقَّ

 املعيٙماحلزف

َّ ّْ َجٌ:ْطب١ ارترب يًُبتدأ،  تٛنٝد إ َّ قاد َّٕ اإلضال  .إ

َّ َّ شّٜدا ْادْض. َجٌ:تٛنٝد ْطب١ ارترب يًُبتدأ،  أ  إّٔخربُت أ

َّ  يه
ستُد زتتٗد  َجٌ:، : أٟ إثبات َا ٜتِٖٛ ْفٝ٘االضتدزاى

.ٌْ َّٔ أخاُٙ َُٗ  يه

َّ ٌَ أضْد َجٌ:املبتدأ بارترب،  تػبٝ٘ نأّٔ َّٕ ايسد  .نأ

 يَٝت
 يَٝت ايػباَب زادْع.  َجٌ: سدٚث٘، متين غ٤ٞ ٜطتشٌٝ

ٌَ َجٌ:ين غ٤ٞ ٜصعب سدٚث٘، أٚ مت  .ْادْض يَٝت املُٗ

َّ  يع
ٌَّ أبٞ  َجٌ: ،غ٤ٞ ستبٛب تسدّْٞ ّْيع  .قاد

ٌَّ بهّسا ٖايوّ٘ َجٌ:أٚ تٛقّٝع غ٤ٞ َهسٚٙ،   يع

 ويؽون إطراب األمثؾة الؿتؼدمة كؿا يؾي:

ّْ. 1ط َّ قاد َّٕ اإلضال  ص: إ

:  رفع الخرب.يـصُب آسؿ، وي ،حرف تقكقد وكصب إن 

 مـصقب بالػتحة الظاهرة. «إنَّ »اسؿ : اإلسالمَ 

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. «إنَّ »خرب  قادٌم:

َّٕ شّٜدا ْادْض.2ط   ص: إّٔخربُت أ

ضؿقر مبـل طؾك الضؿ يف محؾ التاء: ، ومبـل لؾؿجفقل فعٌؾ ماضٍ  ُأخبرُت:

 رفع كائب فاطؾ.

:  رفع الخرب.يـصُب آسؿ، وي ،حرف تقكقد وكصب أن 

 مـصقب بالػتحة الظاهرة. «نَّ أَ »اسؿ  زيًدا:
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 مرفقع بالضؿة الظاهرة. «نَّ أَ »خرب  كاجٌح:

ٌْ.3ط َّٔ أخاُٙ َُٗ  ص: ستُد زتتٗد يه

ة الظاهرة. :محؿد  مبتدأ مرفقع بالضؿَّ

ة الظاهرة. :مجتفد  خرب مرفقع بالضؿَّ

 رفع الخرب.يـصُب آسؿ، وي ،حرف استدراك وكصب :لؽن  

َـّ »اسؿ  :أخاهُ  ضؿقر الفاء: ٕكف مـ إسؿاء الخؿسة، ومـصقب بإلػ:  «لؽ

 مبـل طؾك الضؿ يف محؾ جر مضاف إلقف.

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. «َـّ لؽِ »خرب  :مفؿٌل 

ٌَ أضْد.ص: 4ط َّٕ ايسد  نأ

:  رفع الخرب.يـصُب آسؿ، وي ،حرف تشبقف وكصب كلَن 

 مـصقب بالػتحة الظاهرة. «نَّ كلَ »اسؿ  الرجَل:

 بالضؿة الظاهرة. مرفقع «نَّ كلَ »خرب  أسٌد:

ٌَص: 5ط  .ْادْض يَٝت املُٗ

ٍـّ حرف  لقَت:  رفع الخرب.يـصُب آسؿ، وي ،وكصب تؿ

 مـصقب بالػتحة الظاهرة. «لقَت »اسؿ  :الؿفؿَل 

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. «لقت»خرب  :كاجٌح 

ٌَّ أبٞ 6ط ّْص: يع  .قاد

 رفع الخرب.يـصُب آسؿ، وي ،حرف ترجٍّ وكصب :لعل  

رة مـع مـ ضفقرها اشتغال الؿحؾ  «لعؾَّ »اسؿ  :أبي مـصقب بالػتحة الؿؼدَّ

 يف محؾ جر مضاف إلقف. السؽقنضؿقر مبـل طؾك  القاء:بحركة الؿـاسبة، و

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. «لعؾَّ »خرب  :قادمٌ 
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 مقارى٘ بني كاٌ ّأخْاتَا، ّإٌ ّأخْاتَا

 إٌ ّأخْاتَا كاٌ ّأخْاتَا ّدُ املقارى٘

 عنلَا

ُخٌ نإ ٚأخٛاُتٗا ع٢ً املبتدِأ تد

َٗا فرتفع٘ ٢َّ امَس ، ٚتدخٌ ع٢ً ٜٚط

َٖا. ارتربّٚ فتٓصب٘ ٢َّ خَبَس  ٜٚط

َٕ َجاٍ:  ا.َُذتّٗد ايتًُُٝر نا

َّٕ ٚأخٛاُتٗا ع٢ً  تدُخٌ إ

 ٢َّ املبتدِأ فتٓصب٘ ٜٚط

َٗا، ٚتدخٌ ع٢ً  امَس

 ٢َّ ارتربّٚ فرتفع٘ ٜٚط

َٖا.  خَبَس

َُذتْٗد َجاٍ: َّٕ ايتًَُٝر   .إ

 أخْاتَا

َٕ، أَط٢، أصبَض، أضش٢، » نا

ٍَ، َا  َّ، باَت، صاَز، يٝظ، َا شا ظ

َّ  «.اْفوّٜ، َا فِّٔت٧َ، َا َبسَّٚح، َا دا

« ،َّ َّ، يه َّ، أ إ

َّ َّ، يَٝت، يع  «.نأّٔ

 عزابَاإ

ٌْ َاضّٛ ْاقْص ٜسفع االضِ،  فع

 ٜٚٓصُب ارترب.

 .ايطهٕٛسسف ْفٞ َبين ع٢ً  َٚا:

سسف َبين ع٢ً ايفتض ال 

 ٌ ي٘ َٔ اإلعساب.ست
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 أكنل اجلنل اآلتٔة، ثه اضبَا بالػكل:

 أسد. ..........كلنَّ -7 ........ مسرطة. إنَّ  -1

 لعؾَّ ...... راجع. -5 .........  عؾؿال  اطؾؿ أنَّ  -1

َـّ التربَُّج  -3  .مػقدٌ  ........  لقت -4 ........ لؽ

 

 
 الثانيب التدري

ًِّ كلَّ اضه ّخرب ل َّ»ـ ب  ّأخْاتَا يف اجلنل اآلتٔة: ،«إ

 اخلرب االصهماجلؿؾة

َّ    َسْٜض شّٜدا إ

َّ    ْػٝطّ٘ املسَٜض يع

َّٔ ايصال٠ّٔ فسٜط١ّ٘    يه

َّٕ ايكطّٜ أضْد    نأّٔ

   يَٝت ايّٓايَب ْادْض

َّ َٓتػْس َّٕ اإلضال    أخربُت أ
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 الثالثالتدريب 
َّأدخل  أّ إحدى أخْاتَا على اجلنل اآلتٔة، ثه اضبطَا بالػكل حبٔح ال  إ

 يف أكجس مً مجلة: سفتكسز احل

َّ، أّ إحدٚ أخْاتَا اجلنل٘  اجلنل٘ بعد دخْل إ

  ايتادس أَني

  ايعاٌَ َتعب

  ايبًد ٚاضع١

  ايػازع َصدسِ

  اذتل ظاٖس

 
 

 الرابعالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 ، وأخقاتِفا؟إنَّ ما طؿُؾ   -1

 مع ذكر مثال طؾك كؾ واحدة. ، وما إطراهبَا؟؟إنَّ ما هل أخقات  -1

، وأخقاتِفا؟ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. -3  ما هل معاين إنَّ

 ما الػرق بقـ كان، وإنَّ مـ حقث إخقاُت، والعؿُؾ، واإلطراُب. -7

 

 اخلامسالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 القلَد كشقٌط. إنَّ   -1

 لعؾَّ الخقَر راجٌع. -1

 لقَت العاصل تائٌب. -3
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َـّ العؾَؿ كقٌر. -7  لؽ
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 :الضابعاليُْع 

 اليعت
 

 مسائل:مخس وفيُ 
 ْٔ اجلكُج؟ٌا  املضأل٘ األّىل:

 ، ويسؿك بالصػِة.قبؾفػ بف ما هق وصٌػ ُيقَص  الـعُت:

 إقصاُب اجلكِج؟ٌا  املضأل٘ الجاىٔ٘:
. «الؿقصقف» يتبُع الؿـعقَت الـعُت   يف الرفع، والـصب، والجرِّ

 مرفقطا. فنذا كان الؿـعقُت مرفقًطا جاء الـعُت 

 مـصقبا. الـعُت  وإذا كان الؿـعقُت مـصقبا جاء

 مجروًرا. وإذا كان الؿـعقُت مجروًرا جاء الـعُت 

 .الؿجتفدُ جاء زيٌد  [:1مثال ]

 .الؿجتفَد أكرمُت زيًدا  [:2مثال ]

 .الؿجتفدِ مررُت بزيٍد  [:3مثال ]

يف هذه إمثؾة الثالثة وجدت إطراهبا « الؿجتفد»ؾت كؾؿة مَّ إذا تل اتلٔعيح/

 .تغقَر وفؼا لؾؿقصقف قبؾفا

 .مرفقع« زيد»ُرفِعْت: ٕن الؿقصقف  فػي الؿثال األول

 .مـصقب« زيد»ُكِصبْت: ٕن الؿقصقف  ويف الؿثال الثاين

ْت: ٕن الؿقصقف  ويف الؿثال الثالث  مجروٌر.« زيد»ُجرَّ

 ويؽون إطراب الؿثال األول بؿا يؾي:

 .مبـل طؾك الػتحفعٌؾ ماٍض  جاء:
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 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة. زيد:

 كعت مرفقع بالضؿة الظاهرة. الؿجتفد:

 ويؽون إطراب الؿثال الثاين بؿا يؾي:

ضؿقر  التاء:: ٓتصالف بتاء الػاطؾ، والسؽقنطؾك  فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ  أكرمُت:

 لضؿ يف محؾ رفع فاطؾ.مبـل طؾك ا

 مػعقل بف مـصقب بالػتحة الظاهرة. زيًدا:

 كعت مـصقب بالػتحة الظاهرة. الؿجتفَد:

 بؿا يؾي: ثالثويؽون إطراب الؿثال ال

ُت  ضؿقر  التاء:: ٓتصالف بتاء الػاطؾ، والسؽقنطؾك  فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ  :مرر 

 مبـل طؾك الضؿ يف محؾ رفع فاطؾ.

اسؿ زيد: ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، و طؾك الؽسرل الباء حرف جر مبـ زيد:ب

 مجرور بالؽسرة الظاهرة.

 كعت مجرور بالؽسرة الظاهرة. الؿجتفد:

 ّ، وحِهريه؟ْو يتتُف اجلكُج املِكَٔت يف حكصيفِ  املضأل٘ الجالج٘:
يف تعريػف، وتـؽقره، فنذا كان الؿـعقُت « الؿقصقف»كعؿ الـعُت يتبع الؿـعقَت 

 كؽرة.  الـعُت معرفًة، وإذا كان الؿـعقُت كؽرًة كان  معرفًة كان الـعُت 

 .الؽريمُ جاء الرجُؾ [: 1مثال ]

 .كريمٌ جاء رجٌؾ [: 2مثال ]

ؾت كؾؿتل  اتلٔعيح/ جاءتا يف هذيـ الؿثالقـ وجدهتؿا « الؽريؿ، كريؿ»إذا تلمَّ

 .وفؼا لؾؿقصقف قبؾفؿا مـ حقُث التعريُػ، والتـؽقرُ 

« رجؾال»معرفًة: ٕن الؿقصقف « الؽريؿ» جاء الـعُت  فػي الؿثال األول
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 .معرفة

 كؽرة.« رجؾ»كؽرًة: ٕن الؿقصقف « كريؿ»جاء الـعُت  ويف الؿثال الثاين

؟ املضأل٘ الزابع٘: ِّ  ْو يتتُف اجلكُج املِكَٔت يف حشنريهِ، وحأُحر
، فنذا كان الؿـعقُت تذكقرِه وتلكقثفِ يف « الؿقصقف»كعؿ الـعُت يتبع الؿـعقَت 

رً  ًرا، وإذا كان الؿـعقُت ممكَّثًا كان مذكَّ  ممكَّثًا. الـعُت ا كان الـعُت مذكَّ

 .مجتفدٌ فاز صالٌب  [:1مثال ]

 .مجتفدةٌ فازت صالبٌة  [:2مثال ]

يف هذيـ الؿثالقـ وجدهتؿا « مجتفد، مجتفدة»إذا تلمَّؾت كؾؿتل  اتلٔعيح/

 .جاءتا وفؼا لؾؿقصقف قبؾفؿا مـ حقُث التذكقُر، والتلكقُث 

ًرا: ٕن الؿقصقف « مجتفد»جاء الـعُت  ي الؿثال األولفػ « الرجؾ»مذكَّ

رٌ   .مذكَّ

 ممكٌَّث.« صالبة»ممكَّثًا: ٕن الؿقصقف « مجتفدة»جاء الـعُت  ويف الؿثال الثاين

؟ فاٜدٗ: ِّ  ٌىت ال يَتتُف اجلكُج املِكَٔت يف حشنريهِ، وحأُحر

كان القصُػ لغقر إذا  تلكقثفِ تذكقرِه، ويف « الؿقصقف»ٓ يتبع الـعُت الؿـعقَت 

 .الـعت السببيب، وهذا يسؿك يتبع آسؿ الذي بعدهالؿـعقِت، وإكؿا 

ف الػاضؾة جاء الطالب [:1مثال ]  .أمُّ

 أبقها. الػاضُل جاءت الطالبُة  [:2مثال ]

ؾت كؾؿتل  اتلٔعيح/ يف هذيـ الؿثالقـ وجدهتؿا « الػاضؾة، الػاضؾ»إذا تلمَّ

 .مـ حقُث التذكقُر، والتلكقُث  ي بعد الـعتلالسؿ الذجاءتا وفؼا 

ف» سؿ الذي بعدهٕن آممكَّثًا: « الػاضؾة»جاء الـعُت  فػي الؿثال األول « أمُّ

 .ممكٌَّث 
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ًرا: « الػاضؾ»جاء الـعُت  ويف الؿثال الثاين « أبقها» آسؿ الذي بعدهٕن مذكَّ

ٌر.  مذكَّ

 إفصاده، وحثِحخّ، ومجكّ؟ْو يتتُف اجلكُج املِكَٔت يف  املضأل٘ اخلامض٘:
، فنذا كان إفراده، وتثـقتف، وجؿعفيف « الؿقصقف»كعؿ الـعُت يتبع الؿـعقَت 

مثـك، وإذا ـعت الؿـعقُت مػرًدا كان الـعُت مػرًدا، وإذا كان الؿـعقُت مثـك كان ال

 كان الؿـعقُت جؿعا كان الـعت جؿًعا.

 .البطَل رأيُت زيًدا  [:1مثال ]

ـِ رأيُت ا [:2مثال ] يَدي  .البطَؾقنِ لزَّ

 .األبطاَل رأيُت الرجاَل  [:3مثال ]

ؾت الـعَت يف هذه إمثؾة  اتلٔعيح/  وفؼا لؾؿقصقف قبؾفجاء وجدتف إذا تلمَّ

 .اإلفراد، والتثـقة، والجؿعمـ حقُث 

 .مػردٌ « زيًدا»: ٕن الؿقصقف ػرًدام« بطؾال»جاء الـعُت  فػي الؿثال األول

 .مثـك« الزيَديـ»: ٕن الؿقصقف مثـك« البطؾقـ»لـعُت جاء ا ويف الؿثال الثاين

« الرجال»: ٕن الؿقصقف جؿًعا« إبطال»جاء الـعُت  ويف الؿثال الثالث

 جؿٌع.

 إفصاده، وحثِحخّ، ومجكّ؟ٌىت ال يَتتُف اجلكُج املِكَٔت يف  فاٜدٗ:

إذا كان  إفراده، وتثـقتف، وجؿعفيف « الؿقصقف»ٓ يتبع الـعُت الؿـعقَت 

، ولق كان الؿـعقت مثـك، أو جؿعا القصُػ لغقر الؿـعقِت، وإكؿا يؽقُن مػرًدا دائًؿا

 .الـعت السببيبوهذا يسؿك 

 أبقه. الػاضَل أكرمُت الطالَب  [:1مثال ]

ـِ [: 2مثال ]  أبقهؿا. الػاضَل أكرمُت الطالِبق
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 أبقهؿ. الػاضَل أكرمُت الطالَب [: 3مثال ]

ؾت الـعَت  اتلٔعيح/ ، ػرًدامجاء وجدتف يف هذه إمثؾة  «الػاضؾ» إذا تلمَّ

 ، وهق آسؿ الذي بعد الـعتجاء لغقر الؿـعقتيف جؿقعفا وذلؽ ٕن القصػ 

  .«أبق»
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 ددّل تْضٔحٕ لليعت

 تعزٓفُ
 ، ٜٚط٢ُ بايصف١ِ.قبًٖ٘ٛ ٚصْف َُٜٛصف ب٘ َا 

ُِ. ٌ:َج  دا٤ شْٜد ايهسٜ

اتباعُ 

 للنيعْت

، «زفع٘، ْٚصب٘، ٚدسٙ»يف  «فَ٘ٛصٛ»َٓعٛت٘ ايٓعُت ٜتبع 

ِ٘ترنريِٙ، ٚتأ»، ٚ«تعسٜف٘، ٚتٓهريٙ»ٚ ٚتجٓٝت٘،  ،إفسادٙ»ٚ، «ْٝج

 ، «ٚمجع٘

ِ٘ترنريِٙ، ٚتأ»يف َٓعٛت٘ فال ٜتبع  ْعتا ضببٝاإال إذا نإ  ، «ْٝج

زفع٘، »فكط يف  ٚإمنا ٜتبع٘، «ٚتجٓٝت٘، ٚمجع٘، إفسادٙ»ٚ

 .«تعسٜف٘، ٚتٓهريٙ»، ٚ«ْٚصب٘، ٚدسٙ
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 بالػكل: ضع يف املكاٌ اخلالٕ ىعتا مياضبا، ثه اضبُ

 إنَّ العالَِؿ ...... طامٌؾ. -5 الجسؿ ..... كعؿٌة. -1

 يحبُّ الـاُس الرجَؾ ....... -4  الحديث ....... حجٌة. -1

 الشجرُة ...... مػقدٌة. -4 كان الطالب ..... كشقًطا. -3

 الؿرأُة ...... كـٌز. -8  إماكـ .......ٓ تعؿؾ يف -7

 

 الثانيالتدريب 
 ضع يف املكاٌ اخلالٕ ميعْتا مياضبا، ثه اضبُ بالػكل:

 لعؾَّ ...... الؿذكَب يـدُم. -5 محبقٌب. ....... الؽريؿُ  -1

 يثؼ الـاس بـ ........ الصادِق. -4 ...... الصالُح يدطق ٕبقف.  -1

 رأيُت ........ مثؿرًة. -4 ٌع....... الـافُع مؿت -3

7- . ـَ  ..... العامؾ خقر مـ العابد. -8 كؾؿُت ..... الػائِزي

 
 

 الثالثالتدريب 
ضع كل كلنة مً الكلنات اآلتٔة يف مجلة مفٔدة حبٔح تكٌْ ىعتا، 

 ّاضبطُ بالػكل:

بات،  الؿجتفد، الؿرتػع، مثؿرة، الػائزان، الصالح، إمقـ، واسعة، الؿفذَّ
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 الؽاتبقن.ؿ، العامؾقن، الرحق

 الرابعالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. ما هق الـعُت؟  -1

 مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. ما إطراُب الـعِت؟ -1

 مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. هؾ يتبُع الـعُت الؿـعقَت يف تعريِػف، وتـؽقره؟ -3

 مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل.  تذكقرِه، وتلكقثِف؟هؾ يتبُع الـعُت الؿـعقَت يف -7

مع ذكر أمثؾة طؾك ما  متك ٓ َيتبُع الـعُت الؿـعقَت يف تذكقرِه، وتلكقثِف؟ -5

 تؼقل.

مع ذكر أمثؾة طؾك ما  هؾ يتبُع الـعُت الؿـعقَت يف إفراده، وتثـقتف، وجؿعف؟ -4

 تؼقل.

مع ذكر أمثؾة  ثـقتف، وجؿعف؟متك ٓ َيتبُع الـعُت الؿـعقَت يف إفراده، وت  -4

 طؾك ما تؼقل.

 

 اخلامسالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 الطالب الؿجتفُد كاجٌح.  -1

بُة محبقبٌة.  -1  البـُت الؿفذَّ

 إنَّ العؾَؿ الـافَع مثؿٌر.  -3
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 :الجامًاليُْع 

 العطف
 

 :مسائل أربعوفيُ 
 فّ؟، وٌا يه خصو؟كؽُف ْٔ اىٌا املضأل٘ األّىل:

 تقسُط بقـف وبقـ متبقطف أحد حروف العطػ.هق تابع يَ  :عطفال

، حتك» ، وهي:تسعةوحروف العطف  ـْ  .«القاو، الػاء، ثؿ، أْو، َأْم، بؾ، ٓ، لؽ

 يه ٌكاين خصوف اىكؽف؟ٌا املضأل٘ الجاىٔ٘:
 املعيٙماحلزف

 ايٛاٚ 
 دا٤ شْٜد، ٚبهْس. َجٌ:، ًَّٓل ادتُع

 دُٖا ع٢ً اآلخس.أٟ دا٤ا َعا دٕٚ َص١ٍَّ ألس

 ايفا٤
 دا٤ شْٜد فبهْس. َجٌ:، ايرتتٝب، ٚايتعكٝب

.١ًَُٗ  أٟ دا٤ بهس عكَب شٍٜد بال 

 ثِ
َّ بهْس. َجٌ: ،ايرتتٝب َع ايرتاخٞ  دا٤ شْٜد ث

 أٟ دا٤ بهس عكَب شٍٜد مب١ًٍٗ.

ِٚ  أ

 .ايتدٝري، أٚ اإلباس١ايػو، أٚ 

ٌ دا٤ شٜد، أٚ فٗٓا غو املداطب ٖ دا٤ شْٜد، أٚ عُْسٚ. :ايػو ٍاَج

 عُْسٚ؟

َّ َٚجاٍ ايتدٝري: ُِ املداطب بني  ِزتص ّٖٓدا، أٚ أختٗا. فٗٓا خَّس املتهً

 ايصٚاز َٔ ٖٓد، أٚ أختٗا.

اغسب َا٤ّ، أٚ يبّٓا. فٗٓا أباح املتهًِ يًُداطب إٔ  َٚجاٍ اإلباس١:

 ٜػسب املا٤، أٚ ايًنب.

ادتُع بني  إٔ يف ايتدٝري ال ميهٔ ٚايفسم بني ايتدٝري، ٚاإلباس١:

 املعّٓٛفني، ٚيف اإلباس١ ميهٔ ادتُع بُٝٓٗا.
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ِّ  أّٔ

ّّٚ ارتبَص؟ َجٌ:، طًب ايتعٝني بعد ُٖص٠ االضتفٗاّ َِ، أ  أنًَت ايًش

ُِ َٔ املداطّٔب إٔ ٜعّْٔ ي٘ َا أنً٘ ايًشِ، أّ  فٗٓا طًب املتهً

 ارتبص؟

 بٌ

إثبات اذتهِ ملا بعدٖا، ْٚفٝ٘ عُا قبًٗا، ٜٚػرتط هلا أال ٜطبكٗا 

 قاّ شْٜد بٌ عُْسٚ. َجٌ:اضتفٗاّ، ٚإٔ ٜهٕٛ َا بعدٖا َفسْد، 

 فٗٓا أثبَت املتهًِ ايكٝاّ يعُسّٛٚ، ْٚفاٙ عٔ شٜد.

 ال
 قاّ شْٜد ال عُْسٚ. َجٌ:، ْفٞ اذتهِ عُا بعدٖا، ٚإثبات٘ ملا قبًٗا

 فٗٓا أثبَت املتهًِ ايكٝاّ يصٜد، ْٚفاٙ عٔ عُسّٛٚ.

ِٔ  يه

، ٜٚػرتط هلا إٔ دٙ ملا بعدٖاتكسٜس سهِ َا قبًٗا، ٚإثبات ض

ِٔ عُْسٚ. َجٌ:ال تكرتٕ بايٛاٚ، ٜطبكٗا ْفٞ أٚ ْٗٞ، ٚأ  َا قاّ شٜد يه

 فٗٓا أثبَت املتهًِ ايكٝاّ يعُسّٛٚ، ْٚفاٙ عٔ شٜد.

 ست٢

أنًُت ايطُه١ّٔ ست٢َّ  َجٌ، ايػا١ٜ، ٚايتدزٜر يف اْكطا٤ اذتهِ

 زأَضٗا. أٟ تدزَّدُت يف أنٌ ايطُه١ ست٢ أنًُت زأَضٗا.

ڦ ڦ ڦ ڦ )سسف دس نُا يف قٛي٘ تعاىل: « ست٢»ٚقد تأتٞ 

 (   ڄ ڄ

 

 يه أراكن مجيث اىكؽف؟، وٌا إقصاب ك ركَ؟ٌا املضأل٘ الجالج٘:
 ُــــــعزابإ مـْسقعُ الزكً

َعّٓٛف 

 عًٝ٘
 سطب َٛقع٘ يف ادت١ًُ. قبٌ سسف ايعّٓف

سسف 

 ايعّٓف

بني املعّٓٛف 

 عًٝ٘، ٚاملعّٓٛف.
 ستٌ ي٘ َٔ اإلعساب.سسف َبين ال 

 بعد سسف ايعّٓف َعّٓٛف

ٜتبُع املعّٓٛف عًٝ٘ يف ايسفع، ٚايٓصب، 

.ّٚ  ٚادتسّْ، ٚادتص

 َٕ فإذا نإ املعُّٓٛف عًٝ٘ َسفّٛعا نا
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 املعُّٓٛف َسفٛعا.

 َٕ ٚإذا نإ املعُّٓٛف عًٝ٘ َٓصٛبا نا

 املعُّٓٛف َٓصٛبا.

 َٕ ٚإذا نإ املعُّٓٛف عًٝ٘ زتسّٚزا نا

 املعُّٓٛف زتسّٚزا.

َٕ ٚإ ذا نإ املعُّٓٛف عًٝ٘ زتصَٚا نا

 املعُّٓٛف زتصَٚا.

 أمجل٘:
 معطْف حزف العطف املعطْف علُٔ املجال

 عُْسٚ ايٛاٚ شْٜد فاش شْٜد، ٚعُْسٚ

 ضعْد ثِ بهْس دًظ بهْس، ثِ ضعْد

 ايعصرَي أٚ املا٤ اغسب املا٤، أٚ ايعصرَي

ّّ ّّ يهٔ عُُس َا دا٤ عُُس، يهٔ عً  عً

 إبساِٖٝ بٌ أمحُد ٌ إبساِٖٝادتٗد أمحُد، ب

 

ح إقصاب املكؽٔف قييّ  املضأل٘ الزابع٘:  ةاألٌريث.وع 
 .يشرب  زيٌد لؿ يلكْؾ، و [:1مثال ]

 .خدجي١ّٕقامْت طائشُة، فـ [:2مثال ]

 .خايٍدسؾؿُت طؾك بؽٍر، ثؿ  [:3مثال ]

، أو  [:4مثال ] ـَ َِأحبُّ الؾب  .ايًش

ُٙأباُه، أم  أكرمَت  [:5مثال ]  ؟أخا

 .ايبالغ١ّٔذاكرُت الػؼَف، بؾ  [:6ل ]مثا

 .ايهفاُزالؿسؾؿقن طظؿاء ٓ  [:7مثال ]
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ـْ  [:8مثال ]  .َه١ّٔما سافرُت إلك الَؿصقِػ لؽ

 .األْبٝا٤ُيؿقُت الـاُس حتَّك  [:9مثال ]

ؾَت الؿعطقَف  اتلٔعيح/ يف هذه إمثؾة وجدتف  يتبُع الؿعطقف طؾقف يف  إذا تلمَّ

 الجزم.، والرفع، والـصب، والجرِّ 

كؿا يف الؿثال  جزوماكان الؿعطقف مجزوما فؿتك كان الؿعطقف طؾقف م

 إول. 

متك كان الؿعطقف طؾقف مرفقطا كان الؿعطقف مرفقطا كؿا يف الؿثال الثاين، و

 والسابع، والتاسع. 

ومتك كان الؿعطقف طؾقف مـصقبا كان الؿعطقف مـصقبا كؿا يف الؿثال 

 الرابع، والخامس، والسادس.

كؿا يف الؿثال  تك كان الؿعطقف طؾقف مجروًرا كان الؿعطقف مجروًراوم

  الثالث، والثامـ.

 ُٜٚعسب املجاٍ األٍٚ مبا ًٜٞ:

 مبتدأ مرفقع بالضؿة الظاهرة. زيٌد:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنمبـل طؾك  ،حرف كػل وجزم لم:

الػاطؾ ، و«لؿ»: ٕكف ُسبؼ بحرف جزم السؽقنفعؾ مضارع مجزوم ب يلكل:

، والجؿؾة الػعؾقة مـ الػعؾ، والػاطؾ يف محؾ رفع «هق»ضؿقر مسترت جقازا تؼديره 

 خرب.

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. طؾك الػتححرف ططػ مبـل الواو: 

:  .السؽقنمجزوم ب يلكؾمعطقف طؾك  يشرب 

 ُٜٚعسب املجاٍ ايجاْٞ مبا ًٜٞ:
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 : ٓ  السؽقنمبـل طؾك  حرف تلكقث التاء:، ومبـل طؾك الػتحفعٌؾ ماٍض قامت 

 محؾ لف مـ اإلطراب.

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة. طائشُة:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. طؾك الػتححرف ططػ مبـل  الػاء:

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. طائشةَ معطقف طؾك  خديجُة:

 ُٜٚعسب املجاٍ ايجايح مبا ًٜٞ:

 ضؿقر التاء:اطؾ، و: ٓتصالف بتاء الػالسؽقنطؾك  فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ  ُت:سؾؿ  

 مبـل طؾك الضؿ يف محؾ رفع فاطؾ.

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف جر مبـل طؾك  :طؾى

 اسؿ مجرور بالؽسرة الظاهرة. بؽرٍ:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. طؾك الػتححرف ططػ مبـل ثم: 

 الظاهرة. مجرور بالؽسرة بؽرٍ معطقف طؾك  خالٍد:

 ُٜٚعسب املجاٍ ايسابع مبا ًٜٞ:

 : فعؾ مضارع مرفقع بالضؿة الظاهرة، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا أحبُّ

 «.أكا»تؼديره 

 مػعقل بف مـصقب بالػتحة الظاهرة. الؾبَن:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. سؽقنالحرف ططػ مبـل طؾك أو: 

 الظاهرة. مـصقب بالػتحة الؾبـمعطقف طؾك  الؾحَم:

 ُٜٚعسب املجاٍ ارتاَظ مبا ًٜٞ:

ضؿقر  التاء:: ٓتصالف بتاء الػاطؾ، والسؽقنطؾك  ماٍض مبـلٌّ  فعٌؾ : أكرمَت 

 يف محؾ رفع فاطؾ. الػتحمبـل طؾك 
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ضؿقر  الفاء:مػعقل بف مـصقب بإلػ: ٕكف مـ إسؿاء الخؿسة، و أباُه:

 يف محؾ جر مضاف إلقف. مبـل طؾك الضؿ

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. سؽقنالحرف ططػ مبـل طؾك أم: 

 الفاء:بإلػ: ٕكف مـ إسؿاء الخؿسة، و مـصقب أباهطؾك  معطقف أخاُه:

 يف محؾ جر مضاف إلقف. مبـل طؾك الضؿضؿقر 

 ُٜٚعسب املجاٍ ايطادع مبا ًٜٞ:

ضؿقر  التاء:: ٓتصالف بتاء الػاطؾ، والسؽقنطؾك  فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ ذاكرُت: 

 مبـل طؾك الضؿ يف محؾ رفع فاطؾ.

 حة الظاهرة.مػعقل بف مـصقب بالػت الػؼَه:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. سؽقنالحرف ططػ مبـل طؾك بل: 

 الظاهرة. مـصقب بالػتحة الػؼفمعطقف طؾك  البالغَة:

 ُٜٚعسب املجاٍ ايطابع مبا ًٜٞ:

بالقاو كقابًة طـ الضؿة: ٕكف جؿع مذكر سالؿ والـقن مبتدأ مرفقع الؿسؾؿون: 

 «.ؿٌ مسؾ»طقٌض طـ التـقيـ الحادث يف آسؿ الؿػرد 

 خرب مرفقع بالضؿة الظاهرة.طظؿاء: 

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. سؽقنالحرف ططػ مبـل طؾك  ال:

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. الؿسؾؿقنمعطقف طؾك  الؽػاُر:

 ُٜٚعسب املجاٍ ايجأَ مبا ًٜٞ:

 .السؽقنحرف كػل مبـل طؾك ما: 

ضؿقر  التاء:: ٓتصالف بتاء الػاطؾ، والسؽقنطؾك  فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ سافرُت: 

 مبـل طؾك الضؿ يف محؾ رفع فاطؾ.
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 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف جر مبـل طؾك إلى: 

 اسؿ مجرور بالؽسرة الظاهرة.الَؿصقِف: 

 :  ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف ططػ مبـل طؾك لؽن 

: ٕكف مؿـقع مـ الظاهرة مجرور بالػتحة الَؿصقػمعطقف طؾك  مؽَة:

 .الصرف

 املجاٍ ايتاضع مبا ًٜٞ: ُٜٚعسب

 فعؾ مضارع مرفقع بالضؿة الظاهرة.يؿوُت: 

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة.الـاُس: 

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. سؽقنالحرف ططػ مبـل طؾك حت ى: 

 مرفقع بالضؿة الظاهرة. الـاسمعطقف طؾك  األكبقاُء:
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 ددّل تْضٔحٕ للعطف

 تعزٓفُ
 سسٚف ايعّٓف. ٚبني َتبٛع٘ أسُد ٖٛ تابع َٜتٛضطّٕ بٝٓ٘،

َّ شْٜد، ٚعُْسٚ. ٌ:جَ  قا

ِٔ، ست٢. حزّفُ ِّ، بٌ، ال، يه ِٚ، أّٔ  ايٛاٚ، ايفا٤، ثِ، أ

 َعّٓٛف عًٝ٘، ٚسسف عّٓف، َٚعّٓٛف أركاىُ

عزاب إ

 املعطْف

املعُّٓٛف ٜتبُع املعّٓٛف عًٝ٘ يف ايسفع، ٚايٓصب، ٚادتسّْ، 

.ّٚ  ٚادتص

 املعُّٓٛف َسفٛعا. نإفإذا نإ املعُّٓٛف عًٝ٘ َسفّٛعا 

 املعُّٓٛف َٓصٛبا. نإٚإذا نإ املعُّٓٛف عًٝ٘ َٓصٛبا 

 املعُّٓٛف زتسّٚزا. نإٚإذا نإ املعُّٓٛف عًٝ٘ زتسّٚزا 

 املعُّٓٛف زتصَٚا. نإٚإذا نإ املعُّٓٛف عًٝ٘ زتصَٚا 
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 التدريب األول
 :بالػكل ضع يف املكاٌ اخلالٕ معطْفا مياضبا، ثه اضبُ
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 الثانيالتدريب 
 ضع يف املكاٌ اخلالٕ معطْفا علُٔ مياضبا، ثه اضبُ بالػكل:
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يف إحداٍنا حبٔح تكٌْ  تنيضع كل كلنة مً الكلنات اآلتٔة يف مجل

 معطْفا، ّيف األخسى معطْفا علُٔ: 

بات، الرحقؿ، الطالبالؿجتفد،  ، الػائزان، الصالح، إمقـ، واسعة، الؿفذَّ

 .، سعداءالعامؾقن، الؽاتبقن

 الرابعالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 ما هق العطُػ؟، وما هل حروفف؟  -1

  ما هل معاين حروف العطػ؟  -1

ـ طؾك ما مع ذكر مثالق ما هل أركان جؿؾة العطػ؟، وما إطراب كؾ ركـ؟ -3

 تؼقل.

ح إطراب الؿعطقف طؾقف بإمثؾة. -7  وضِّ

 

 اخلامسالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 قام إستاذ، ثؿ الطالب.  -1

 ما ذاكرُت الػؼف لؽـ العؼقدَة.  -1

 جؾس زيٌد، وطؿٌرو.  -3
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 :التاصعاليُْع 

 التْكٔد
 

 مسائل:ثالخ وفيُ 
 وٌا يه أكعاٌّ؟ْٔ اتلٔكيس؟، ٌا املضأل٘ األّىل:

تقهؿُف السامُع مؿا لقس مؼصقًدا، هق تابٌع ُيذكُر يف الؽالم لدفع ما قد يَ  التوكقُد:

 ويؼال لف: التلكقد.

ح ذلم ٌف ذنص أٌريث ىلع ٌا املضأل٘ الجاىٔ٘: اتلٔكيس يِلعً كعٍني. وع 
 حلٔل.

 ٜٓكطِ ايتٛنٝد قطُني:

ِسَفا، أو مرادفَِفا سقاء كاكت هق َتؽَرار الؽؾؿِة كػ األٍٚ: تٛنٝد يفعٞ: ايكطِ

 اسؿا، أو فعال، أو حرفا.

 .زيدٌ قام زيٌد  [:1مثال ]

 زيٌد.قام  قام [:2مثال ]

.رَ طَ  الٓ  [:3مثال ]  فُت الحؼَّ

 زيٌد. حضرَ جاء  [:4مثال ]

 زيد، قام،»الؽؾؿات الؿؾقكُة بالؾقن إحؿر يف إمثؾة الثالثة إولك  اتلٔعيح/

 ظقًّا: ٕهنا تؽررت بـػسفا.تسؿك تقكقًدا لػ« ٓ

ؿثال الرابع تسؿك تقكقًدا لػظقا: ٕهنا تؽررت يف ال« حضر»الؿؾقكُة والؽؾؿة 

 بؿرادففا.

، الؿتبقع بؾػظ مخصقصرفع الشؽِّ طـ هق  ايجاْٞ: تٛنٝد َعٟٓٛ: ايكطِ
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، ويجب أن يتصؾ «وكال، وكؾتاوأجؿع، الـػس، والعقـ، وكؾ، وجؿقع، »مثؾ: 

َد.كؾٌّ مـفا بضؿ  قر يطابؼ الؿمكَّ

ُد مػرًدا كان الضؿقر مػرًدامفنذا كان الؿ  ، وكذلؽ لػظ التقكقد.كَّ

ُد موإذا كاَن الؿ  وكذلؽ لػظ التقكقد.، مثـككان الضؿقر  مثـككَّ

ُد مالؿوإذا كان  وإفصح أن يؽقن لػظ التقكقد  ،جؿعاكان الضؿقر  جؿعاكَّ

 جؿعا.

 .كػُسهُ جؾس زيٌد  [:1مثال ]

 .طقـُهُ تؽؾَؿ إمقُر  [:2مثال ]

 .كؾُّفمجاء الؼقُم  [:3مثال ]

 .ن  جؿقُعفُ  الباتالط تحضر [:4مثال ]

 .أجؿعونَ فاَز الؿسؾؿقن  [:5مثال ]

 .ؿاكالهُ  كجح الطالبانِ  [:6مثال ]

 .كؾتاُهَؿاجؾسِت الطالبتاِن  [:7مثال ]

 طقـُُف، كؾُّفؿ،كػُسُف، »الؽؾؿات الؿؾقكُة بالؾقن إحؿر يف هذه إمثؾة  اتلٔعيح/

، وكؾ كؾؿة اتصؾ هبا تسؿك تقكقًدا معـقيا« كالهؿا، كؾتاهؿا، أجؿعقنَ ، َـّ جؿقُعفُ 

د  .ضؿقر يطابؼ الُؿمكَّ

                                 
 تٓكطِ َٔ سٝح االضتعُاٍ:أيفاظ ايتٛنٝد ( 1)

 «الـػس، العقـ»ع: ، والؿثـك، والجؿدف القاحد بما ُيمكَّ  الؼسم األول:

أ الؼسم الثاين: د بف ما يتجزَّ  «.كؾ»: ما يمكَّ

د بف الجؿع فؼط:  الؼسم الثالث:  «.جؿقع، أجؿع»ما ُيمكَّ

د بف الؿثـك فؼط :الرابعالؼسم   «.كال لؾؿذكر، كؾتا لؾؿمكث»: ما يمكَّ
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: ٕكف قد «زيد»طـ الؿتبقع  رفعت الشؽَّ  «هكػُس »فػي الؿثال األول كؾؿة 

د الؿتؽؾؿ  ؾك التقكقد الؽالَم بؾػٍظ يدلُّ طَيتقهؿ الؿخاَصب أن زيًدا لؿ يجؾس: لذا أكَّ

 «.كػسف»

د ولؿا كان   «.الفاء»مػرًدا اتصؾ بالتقكقد ضؿقر الؿػرد « زيد»الُؿمكَّ

: ٕكف قد «إمقر»رفعت الشؽَّ طـ الؿتبقع  «طقـُهُ »كؾؿة  ثاينيف الؿثال الو

د الؿتؽؾِّؿ الؽالَم بؾػٍظ يدلُّ طؾك بـػسف َيتقهؿ الؿخاَصب أن إمقر لؿ يتؽؾؿ : لذا أكَّ

 «.ـفطق»التقكقد 

د ولؿا كان   «.الفاء»مػرًدا اتصؾ بالتقكقد ضؿقر الؿػرد « إمقر»الُؿمكَّ

: ٕكف قد «الؼقم»رفعت الشؽَّ طـ الؿتبقع  «كؾُّفم»كؾؿة  ثالثيف الؿثال الو

د الؿتؽؾِّؿ الؽالَم بؾػٍظ يدلُّ طؾك  َيتقهؿ الؿخاَصب أن الؼقم لؿ يجقئقا جؿقعا: لذا أكَّ

 «.كؾفؿ»التقكقد 

د ن ولؿا كا  «.هؿ»جؿعا اتصؾ بالتقكقد ضؿقر الجؿع « الؼقم»الُؿمكَّ

: ٕكف «الطالبات»رفعت الشؽَّ طـ الؿتبقع  «جؿقعفن  »كؾؿة  الرابعيف الؿثال و

د الؿتؽؾِّؿ  الؽالَم بؾػٍظ قد َيتقهؿ الؿخاَصب أن الطالبات لؿ يحضْرن جؿقعا: لذا أكَّ

َـّ »يدلُّ طؾك التقكقد   «.جؿقعف

د الُؿمولؿا كان  اتصؾ بالتقكقد ضؿقر جؿع  اجؿع ممكث سالؿً « الطالبات»كَّ

 «.َـّ هُ »الؿمكث 

: «الؿسؾؿقن»رفعت الشؽَّ طـ الؿتبقع  «أجؿعونَ »كؾؿة  الخامسويف الؿثال 

د الؿتؽؾِّؿ  ػقزوالؿ ي «الؿسؾؿقن»ٕكف قد َيتقهؿ الؿخاَصب أن  الؽالَم جؿقعا: لذا أكَّ

 «.أجؿعقن»بؾػٍظ يدلُّ طؾك التقكقد 

: ٕكف «الطالبان»رفعت الشؽَّ طـ الؿتبقع  «كالهؿا»كؾؿة  السادسويف الؿثال 
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د الؿتؽؾِّؿ لؿ يحضر «البانالط»قد َيتقهؿ الؿخاَصب أن  الؽالَم بؾػٍظ ا جؿقعا: لذا أكَّ

 «.كالهؿا»يدلُّ طؾك التقكقد 

د و  «.الطالبان»اتصؾ بؾػظ التقكقد ضؿقر الؿثـك: لقطابؼ الُؿمكَّ

: ٕكف «الطالبتان»رفعت الشؽَّ طـ الؿتبقع  «كؾتاهؿا»كؾؿة  لسابعاويف الؿثال 

د الؿتؽؾِّؿ تلؿ  «انتالطالب»قد َيتقهؿ الؿخاَصب أن  الؽالَم بؾػٍظ حضرا جؿقعا: لذا أكَّ

 «.كؾتاهؿا»يدلُّ طؾك التقكقد 

د   «.الطالبتان»واتصؾ بؾػظ التقكقد ضؿقر الؿثـك: لقطابؼ الُؿمكَّ

 إقصاب اتلٔكيس؟ ٌااملضأل٘ الجالج٘:

. د يف الرفع، والـصب، والجرِّ  التقكقد يتبُع الؿمكَّ

ُد مرفقًطا جاء التقكقد مرفقطا.مفنذا كان الؿُ   كَّ

ُد مإذا كان الؿُ و  مـصقبا.جاء التقكقد  مـصقباكَّ

ُد ممإذا كان الؿُ و  مجروًرا.جاء التقكقد  جروًراكَّ

 محؾ جر مضاف إلقف.يف  وُيعرب الضؿقر الؿتصل بؾػظ التوكقد الؿعـوي:

 .محؿٌد جاء محؿٌد  [:1مثال ]

 .محؿًداأكرمُت محؿًدا  [:2مثال ]

 .محؿدٍ مررُت بؿحؿٍد  [:3مثال ]

َد يف  اتلٔعيح/ ؾَت التقكقَد يف هذه إمثؾة الثالثة وجدتف َتبَِع الؿمكَّ إذا تلمَّ

 .إطرابف

ُد  فػي الؿثال األول  .قكقدمرفقطا: لذلؽ ُرفَع الت« محؿدٌ »جاء الؿمكَّ

ُد  ويف الؿثال الثاين  .مـصقبا: لذلؽ ُكِصَب التقكقد« محؿًدا»جاء الؿمكَّ

ُد  ويف الؿثال الثالث  مجروًرا: لذلؽ ُجرَّ التقكقد.« محؿدٍ »جاء الؿمكَّ
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 تقكقًدا لػظقًّا مرفقطا بالضؿة الظاهرة.  وُيعرُب لػظ التوكقد يف الؿثال األول:

 مـصقبا بالػتحة الظاهرة. تقكقًدا لػظقًّا ويف الؿثال الثاين:

 تقكقًدا لػظقًّا مجروًرا بالؽسرة الظاهرة. ويف الؿثال الثالث:

 .كػُسهُ جاء إمقُر  [:4مثال ]

 .هُ كػَس رأيُت إمقَر  [:5مثال ]

 .هِ كػِس سؾؿُت طؾك إمقِر  [:6مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ َد يف التقكقَد يف هذه إمثؾة الثالثة وجدتف َتبَِع الؿمكَّ إذا تلمَّ

  .إطرابف

ُد  فػي الؿثال األول  .مرفقطا: لذلؽ ُرفَع التقكقد« إمقر»جاء الؿمكَّ

ُد  ويف الؿثال الثاين  .مـصقبا: لذلؽ كُِصَب التقكقد« إمقر»جاء الؿمكَّ

ُد  ويف الؿثال الثالث  مجروًرا: لذلؽ ُجرَّ التقكقد.« إمقر»جاء الؿمكَّ

بالضؿة الظاهرة،  اتقكقًدا معـقيا مرفقطً  :وليف الؿثال األ «كػسه»وُتعرب كؾؿة 

 ضؿقر مبـل طؾك الضؿ يف محؾ جر مضاف إلقف. الفاء:و

ضؿقر  الفاء:تقكقًدا معـقيا مـصقبًا بالػتحة الظاهرة، و ويف الؿثال الثاين ُتعرب:

 مبـل طؾك الضؿ يف محؾ جر مضاف إلقف.

 الفاء:سرة الظاهرة، وتقكقًدا معـقيا مجروًرا بالؽ ويف الؿثال الثالث ُتعرب:

  يف محؾ جر مضاف إلقف. الؽسرضؿقر مبـل طؾك 

 :أمجل٘

 إعزابُ التْكٔدماملجال

جاءماظظملائّٖونم

 ؾملمأغظملُل
 أغظملُلؾملم

ضُري َبين ع٢ً  ٚاهلا٤:تٛنٝد َعٟٓٛ َسفٛع بايط١ُ ايعاٖس٠، 

 عال١َ ادتُع. املِٝ:ايطِ يف ستٌ دس َطاف إيٝ٘، ٚ

ضُري َتصٌ َبين اهلا٤: ٚتٛنٝد َعٟٓٛ َٓصٛب بايفتش١ ايعاٖس٠،  ؿملؽمَلؾمُلؼملاأسضّٕبؽملام
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َعنِيماجملِّٕ

مأسؿملؽمَلؾمُلؼملا

 عال١َ ايتج١ٝٓ. املِٝ ٚاأليف:ع٢ً ايطِ يف ستٌ دس َطاف إيٝ٘، ٚ

حظملصملُتم

ماظعملّٕآَنمطػملَُّه
 طػملَُّه

ضُري َبين ع٢ً  ٚاهلا٤:تٛنٝد َعٟٓٛ َسفٛع بايط١ُ ايعاٖس٠، 

 ايطِ يف ستٌ دس َطاف إيٝ٘.

اظشملالُبم

مجؿملضمُلؾملمم

مجقوَنغا

 مجؿملضمُلؾملم
ضُري َبين ع٢ً  ٚاهلا٤: تٛنٝد َعٟٓٛ َسفٛع بايط١ُ ايعاٖس٠،

 عال١َ ادتُع. املِٝ:ٚ ايطِ يف ستٌ دس َطاف إيٝ٘،

نّّماظشملالبم

ممأمجضملوَن
 أمجضملوَن

تٛنٝد َعٟٓٛ َسفٛع بايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايط١ُ؛ ألْ٘ مجع َرنس 

 ضامل.

أدضملُّٓتم

اظوظّٓؼنم

مطػملؿملؾملؼملا

 طػملؿملؾملؼملا
ضُري َبين  ٚاهلا٤:،باملج٢ٓ ًَشل ألْ٘ايٝا٤؛ تٛنٝد َعٟٓٛ َٓصٛب ب

 عال١َ ايتج١ٝٓ.املِٝ ٚاأليف: ٚع٢ً ايهطس يف ستٌ دس َطاف إيٝ٘، 

نقتم

اظشملاظؾؿانم

مطػملؿاػؼملا

 طػملؿاػؼملا
ضُري َبين  ٚاهلا٤:؛ ألْ٘ ًَشل باملج٢ٓ، َسفٛع باأليفتٛنٝد َعٟٓٛ 

 ١ٝ.: عال١َ ايتجٓاملِٝ ٚاأليفٚع٢ً ايطِ يف ستٌ دس َطاف إيٝ٘، 
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 ددّل تْضٔحٕ للتْكٔد

 تعزٓفُ
ُ٘ ايطاَُع مما يٝظ  ٖٛ تابْع ُٜرنُس يف ايهالّ يدفع َا قد َٜتُٖٛ

 َكصّٛدا، ٜٚكاٍ ي٘: ايتأنٝد.

 أسقضامُ

 ايتٛنٝد قطُإ:

َٗا  األٍٚ: تٛنٝد يفعٞ: َٗا، أٚ َسادِف ٖٛ َتهَساز ايه١ًُِ ْفِط

 ضٛا٤ ناْت امسا، أٚ فعال، أٚ سسفا.

 ّ شْٜد شْٜد.قا َجٌ:

ٖٛ زفع ايػوِّ عٔ املتبٛع بًفغ  ايجاْٞ: تٛنٝد َعٟٓٛ:

ايٓفظ، ٚايعني، ٚنٌ، ٚمجٝع، ٚأمجع، »شتصٛص، َجٌ: 

ٌّّ َٓٗا بطُري ّٜٓابل «ٚنال، ٚنًتا ، ٚجيب إٔ ٜتصٌ ن

 املؤنَّٜد.

ُ٘. َجٌ:  دًظ شْٜد ْفُط

 إعزابُ

 ايتٛنٝد ٜتبُع املؤنّٜد يف ايسفع، ٚايٓصب، ٚادتسّْ.

 نُّٜد َسفّٛعا دا٤ ايتٛنٝد َسفٛعا.ؤنإ املّٕفإذا 

 نُّٜد َٓصٛبا دا٤ ايتٛنٝد َٓصٛبا.ؤٚإذا نإ املّٕ

 نُّٜد زتسّٚزا دا٤ ايتٛنٝد زتسّٚزا.ؤٚإذا نإ املّٕ

يف ستٌ دس  ُٜٚعسب ايطُري املتصٌ بًفغ ايتٛنٝد املعٟٓٛ:

 َطاف إيٝ٘.
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 ، ثه اضبُ بالػكل:لفعٔا تْكّٔداخلالٕ ضع يف املكاٌ ا

 قعد ...... القالد. -7 ........... جؾس زيدٌ  -1

 بؾ ...... ذاكر الدرَس. -5 الطالب........  قام  -1

 ٓ ...... سافرُت بإمس. -4 جاء الطالب ........ -3

 

 الثانيالتدريب 
 ضع يف املكاٌ اخلالٕ تْكّٔدا معيْٓا، ثه اضبُ بالػكل:

جت الؿرأتان ........ -5 تؽؾؿ الؿدير........... -1  تزوَّ

 سؽَت الحضقر ....... -4 .جاءت الطالبُة ....... -1

 قرأُت الؽتاَب ......... -4 ........ ؼقمُ جاء ال -3

 رأيت الحديؼة .......... -8 سافر الطالبان ...... -7

 
 الثالثالتدريب 

مجلة حبٔح تكٌْ تْكّٔدا، ثه ضع كل كلنة مً الكلنات اآلتٔة يف 

 اضبطَا بالػكل: 

العالؿ، الػائز، كػِسِف، كالهؿا، كؾتاهؿا، أجؿعقن، سؽَت، جؿقعفؿ، طقـف، 

 الؼرآن، الؼؾؿ.
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 الرابعالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 ما هق التقكقد؟، وما هل أقسامف؟  -1

ح ذلؽ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼ -3  قل.التقكقد يـؼسؿ قسؿقـ. وضِّ

 مع ذكر مثالقـ طؾك ما تؼقل. ما إطراب التقكقد؟ -3

 

 اخلامسالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 حضر الػائزون أجؿعقن.  -1

 رأيُت السؾطاَن كػَسُف.  -1

 سؽَت صؿَت الطالُب.  -3
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 :العاعزاليُْع 

 البدل
 

 مسائل: ثالخ وفيُ
 ْٔ ابلسل؟ٌا املضأل٘ األّىل:

د لف بذكر كؾؿة قبؾف غقر مؼصقدة لذاهتا. تابعٌ هق  البدل:  مؿفَّ

 .طادٌل  طؿرُ الػاروق  [:1مثال ]

 .ثؾثَهُ أكؾُت الطعاَم  [:2مثال ]

 .ُخُؾَؼهُ حبُّ زيًدا أُ  [:3مثال ]

ؾَت كؾؿة إ اتلٔعيح/ وجدهتا ُسبؼت بؽؾؿة لؿ تؼصد « ، ثؾثف، خؾؼفطؿر»ذا تلمَّ

الػاروق، »ؾقفا، وتسؿك هذه الؽؾؿة لذاهتا: وإكؿا ُأيت هبا تؿفقًدا لؾؽؾؿة التل ت

 ُمبدٓ مـف، وتسؿك الؽؾؿة التل تؾقفا بدٓ.« الطعام، زيًدا

  إقصاُب ابلسل؟ٌا املضأل٘ الجاىٔ٘:

، والجزِم. البدل  يتبُع الؿبَدل مـف يف الرفع، والـصب، والجرِّ

 فنذا كان الؿبَدُل مـُف مرفقًطا جاء البدُل مرفقطا.

 البدُل مـصقبا. مـصقبا جاء وإذا كان الؿبَدُل مـفُ 

 وإذا كان الؿبَدُل مـُف مجروًرا جاء البدُل مجروًرا.

 وإذا كان الؿبَدُل مـُف مجزوما جاء البدُل مجزوما.

 .زيدٌ جاء إمقُر [: 1مثال ]

 .زيًدارأيُت إمقَر [: 3مثال ]

 .زيدٍ سؾَّؿُت طؾك إمقِر  [:3مثال ]
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ـْ يشُؽْر ربُف يسُجْد  [:4مثال ]  .يُػز  لُف م

ؾَت الؽؾؿة الؿؾقكة بالؾقن إحؿر  التوضقح: « زيٌد، زيًدا، زيٍد، يػزْ »إذا تلمَّ

 وجدَت كؾَّ كؾؿة مـفا اتبعْت الؿبَدَل مـف يف إطرابف.

، «زيد»مرفقطا: لذلؽ ُرفَِع البدُل « إمقر»جاء الؿبَدُل مـف  فػي الؿثال األول

 وُيعرُب بدٓ مرفقطا بالضؿة الظاهرة.

 ،«ازيدً »البدُل  ُكِصَب : لذلؽ مـصقبا« إمقر»جاء الؿبَدُل مـف  الؿثال الثاين ويف

 وُيعرُب بدٓ مـصقبا بالػتحة الظاهرة.

 ،«زيدٍ »البدُل  ُجرَّ : لذلؽ مجروًرا« إمقر»جاء الؿبَدُل مـف  ويف الؿثال الثالث

 وُيعرُب بدٓ مجروًرا بالؽسرة الظاهرة.

 ،«يُػزْ »البدُل  ُجِزمَ : لذلؽ مجزوما« يسجدْ »ؿبَدُل مـف جاء ال ويف الؿثال الرابعِ 

 .السؽقنوُيعرُب بدٓ مجزوما ب

ًُ املضأل٘ الجالج٘: ح ذلم ٌف ذنص أٌريث ىلع ٌا يِلع ابلسل أربكث أكعام. وع 
  حلٔل.

 ٜٓكطِ ايبدٍ أزبع١ أقطاّ، ٖٚٞ:

 ف.أي يؽقن البدل مطابؼا لؾؿبَدل مـ :ايكطِ األٍٚ: بدٍ ايهٌ َٔ ايهٌ

 .خوكَ أَ جاءين محؿٌد  [:1مثال ]

 .طؿرُ تؽؾََّؿ الخؾقػُة  [:2مثال ]

ؾَت الؽؾؿتقـ  اتلٔعيح/ كؾ واحدة مـفؿا تطابؼ  وجدَت « أخقك، طؿر»إذا تلمَّ

الؿبَدل مـف، فؾق حذفَت البدَل، أو الؿبَدل مـف لؿا حدَث خؾٌؾ يف الجؿؾة: لذلؽ 

 يسؿك بدل الؽؾ مـ الؽؾ، أو البدل الؿطابِؼ.

 أي يؽقن البدل جزًءا مـ الؿبَدل مـف. :ايبعض َٔ ايهٌايجاْٞ: بدٍ  كطِاي
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 ويجب يف هذا البدل أن يضاف إلك ضؿقر طائٍد إلك الؿبَدل مـف.

ثُت مع الطالِب  [:1مثال ]  .كصِػفمتحدَّ

 .بابَهُ  كظَّػُت البقَت [: 2مثال ]

ؾَت الؽؾؿتقـ  اتلٔعيح/ مـفؿا جزًءا وجدَت كؾ واحدة « كصػفؿ، بابف»إذا تلمَّ

يعقد إلك الؿبَدل مـف: لذلؽ « الفاء»وأضقَػ إلك البدل ضؿقٌر  مـ الؿبَدل مـف،

 يسؿك بدل البعض مـ الؽؾ، أو الجزء مـ الؽؾ.

ٍُ االغتُاٍ  يربط البدل، والؿبَدل مـف رابٌط غقرُ أي  :ايكطِ ايجايح: بد

 الجزئقة، والؽؾقة.

 لك الؿبَدل مـف.ويجب يف هذا البدل أن يضاف إلك ضؿقر طائٍد إ

 .ولَدهُ أكرمُت زيًدا  [:1مثال ]

 .طؾُؿهُ كػعـل زيٌد  [:2مثال ]

ؾَت الؽؾؿتقـ  اتلٔعيح/ وجدَت كؾ واحدة مـفؿا يربط « ولَدُه، طؾُؿفُ »إذا تلمَّ

بقـفا، وبقـ الؿبَدل مـف رابط، وهذا الرابط غقر الجزئقة، والؽؾقة، وأضقَػ إلك البدل 

 : لذلؽ يسؿك بدل آشتؿال.«زيد»ؿبَدل مـف يعقد إلك ال« الفاء»ضؿقٌر 

 أي يذكر الؿتؽؾؿ كؾؿة غؾًطا، ثؿ يذكر الؿراَد. :ايكطِ ايسابع: بدٍ ايَػّٔط

 .الؽتاَب رأيُت زيًدا  [:1مثال ]

 زيٌد. قامَ جؾس  [:2مثال ]

، فؼال: «رأيُت الؽتاَب »ؿ أن يؼقل: يف الؿثال إول أراد الؿتؽؾِّ  اتلٔعيح/

 .«الؽتاب»ؿ ذكر مراده فؼال: ، ث«رأيت زيًدا»

، ثؿ ذكر «جؾس»، فؼال: «قام زيد»ؿ أن يؼقل: الؿثال الثاين أراد الؿتؽؾِّ ويف 

 «.قام»مراده فؼال: 
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ٔاةف. فاٜدٗ: ٌث تعىم ح ٔاع األربكث املخلس   ْشه األُ
ا، وهل والتوابع:  :أربعة هل ما تتبع ما قبؾفا يف اإلطراب رفعا، وكصبًا، وجرًّ

 .الـعُت  األٍٚ:

 العطُػ. ايجاْٞ:

 التقكقد. ايجايح:

 البدل. ايسابع:
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 ددّل تْضٔحٕ للبدل

 تعزٓفُ
َّٗد ي٘ برنس ن١ًُ قبً٘ غري َكصٛد٠ يراتٗا.  ٖٛ تابْع مم

ٍْ. َجٌ:  ايفازٚم عُُس عاد

 أسقضامُ

 ايبدٍ أزبع١ أقطاّ:

أٟ ٜهٕٛ ايبدٍ َّٓابكا  ايكطِ األٍٚ: بدٍ ايهٌ َٔ ايهٌ:

 ٘.يًُبَدٍ َٓ

 دا٤ْٞ ستُْد أّٔخٛىّٔ. َجٌ:

أٟ ٜهٕٛ ايبدٍ دص٤ّا َٔ  ايكطِ ايجاْٞ: بدٍ ايبعض َٔ ايهٌ:

 املبَدٍ َٓ٘.

 حتدَّثُت َع ايّٓالِب ْصِفِٗ. َجٌ:

ٍُ االغتُاٍ: أٟ ٜسبط ايبدٍ، ٚاملبَدٍ َٓ٘ زابطّ٘  ايكطِ ايجايح: بد

 ادتص١ٝ٥، ٚايه١ًٝ. غرُي

 أنسَُت شّٜدا ٚيَدُٙ. َجٌ:

أٟ ٜرنس املتهًِ ن١ًُ غًّّٓٗا، ثِ  بدٍ ايَػّٔط:ايكطِ ايسابع: 

 ٜرنس املساَد.

 زأُٜت شّٜدا ايهتاَب. َجٌ:

 إعزابُ

.ّٚ  ايبدٍ ٜتبُع املبَدٍ َٓ٘ يف ايسفع، ٚايٓصب، ٚادتسّْ، ٚادتص

ٍُ َسفٛعا. ُ٘ َسفّٛعا دا٤ ايبد َٓ ٍُ  فإذا نإ املبَد

ٍُ َٓصٛبا. ُ٘ َٓصٛبا دا٤ ايبد َٓ ٍُ  ٚإذا نإ املبَد

ٍُ زتسّٚزا.ٚإذا  ُ٘ زتسّٚزا دا٤ ايبد َٓ ٍُ  نإ املبَد

ٍُ زتصَٚا. ُ٘ زتصَٚا دا٤ ايبد َٓ ٍُ  ٚإذا نإ املبَد
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 ددّل تْضٔحٕ للتْابع

 البدل التْكٔد العطف اليعت ّدُ املقارى٘

 تعزٓفُ

ٖٛ ٚصْف 

َُٜٛصف ب٘ 

، قبًَ٘ا 

ٜٚط٢ُ 

 بايصف١ِ.

دا٤  َجٌ:

شْٜد 

.ُِ  ايهسٜ

ٖٛ تابع َٜتٛضطّٕ 

، ٚبني بٝٓ٘

َتبٛع٘ أسد 

 سسٚف ايعّٓف.

َّ شْٜد،  َجٌ: قا

 ٚعُْسٚ.

ٖٛ تابْع ُٜرنُس 

يف ايهالّ 

يدفع َا قد 

ُ٘ ايطاَُع  َٜتُٖٛ

مما يٝظ 

َكصّٛدا، 

ٜٚكاٍ ي٘: 

 ايتأنٝد.

دا٤  َجٌ:

.ُ٘  ستُد ْفط

َّد ي٘ برنس  ٖٛ تابْع مم

ن١ًُ قبً٘ غري َكصٛد٠ 

 يراتٗا.

ُٕ َجٌ:  ارتًٝف١ّٕ ٖازٚ

.ٍْ  عاد

 سقضامُأ

ٓعت اي

 قطُإ:

ْعت  األٍٚ:

 سكٝكٞ.

 ايجاْٞ:

 ْعت ضبيب.

 سسٚف ايعّٓف

 :تطع١

ايٛاٚ، ايفا٤، 

 ،ِّ ِٚ، أّٔ ثِ، أ

 ،ِٔ بٌ، ال، يه

 ست٢.

ايتٛنٝد 

 قطُإ:

تٛنٝد  األٍٚ:

 يفعٞ.

تٛنٝد  ايجاْٞ:

 َعٟٓٛ.

 ايبدٍ أزبع١ أقطاّ:

بدٍ ايهٌ َٔ  األٍٚ:

 .ايهٌ

بدٍ ايبعض َٔ  ايجاْٞ:

 .ايهٌ

ٍُ االغت ايجايح:  .ُاٍبد

 .بدٍ ايَػّٔط ايسابع:

 إعزابُ

ايٓعُت ٜتبع 

َٓعٛت٘ 

« َٛصٛف٘»

يف زفع٘، 

ْٚصب٘، 

 ٚدسٙ.

املعُّٓٛف ٜتبُع 

املعّٓٛف عًٝ٘ 

يف ايسفع، 

ٚايٓصب، 

ٚادتسّْ، 

.ّٚ  ٚادتص

ايتٛنٝد ٜتبُع 

املؤنّٜد يف 

ايسفع، 

ٚايٓصب، 

 ٚادتسّْ.

ايبدٍ ٜتبُع املبَدٍ َٓ٘ يف 

ايسفع، ٚايٓصب، 

ّٚ  .ٚادتسّْ، ٚادتص
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 ضع يف املكاٌ اخلالٕ بدال مياضبا، ثه اضبُ بالػكل:

 رأيُت الطالب ........ -5 أكرمُت أباَك ......... -1

 كان أمقر الؿممـقـ .... مـصًػا. -4 كان الػاروق ...... طدٓ. -1

 أطجبـل إمقُر .......... -4 جاء أخل ....... -3

 ......... أفزطـل إسدُ  -8 ُت التػاحة .........أكؾ -7

 

 الثانيالتدريب 
 ، ثه اضبُ بالػكل:مبَدال ميُضع يف املكاٌ اخلالٕ 

 زارين ....... َخاُلَؽ. -5 كػعـل ........ ماُلف. -1

 أكرمُت ...... أخاَك. -4 شربُت ......... ثؾثَف. -1

 .. مساجَدها.ُأحبُّ .... -4 أطجبـل ...... ُخُؾُؼف. -3

 أطجبتـل ........ أزهارها. -8 جؾَس ...... أخقَك. -7

 
 الثالثالتدريب 

، ثه اضبطَا بدالضع كل كلنة مً الكلنات اآلتٔة يف مجلة حبٔح تكٌْ 

 بالػكل: 

 الـبل، أخقك، إستاذ، الؽتاب، الػتاة، إرض، إسد،العالؿ، الػائز، 

 لؼؾؿ.الؼرآن، االخؾقػة، اإلمام، الؿسجد، 
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 الرابعالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 ما هق البدل؟  -1

 مع ذكر مثالقـ طؾك ما تؼقل.ما إطراُب البدل؟   -1

ح ذلؽ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل.يـؼسؿ  -3  البدل أربعة أقسام. وضِّ

 هل التقابع؟ما  -7

 

 اخلامسالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

ق الؽتاُب غالُفف.  -1  تؿزَّ

 بعُت الشجرَة ثؿرَتفا.  -1

ًة يف  -3 ـَ طائشُة ُحجَّ  الحديث. كاكت أمُّ الؿممـق
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 :ادٖ عغزاحلاليُْع 

ًَّ ّأخْاتَا  ظ
 

 :مسألتاٌوفيُ 
؟ٌا املضأل٘ األّىل: ََّ ٔاُت ؿ  يه أر
، ، ووَجدَ ، وَطؾِؿَ ى، ورأ، وَزطؿَ خاَل ، وحِسَب » :، وهيثؿاكقةٌ أخوات ضن  

 .«َؾ ، وَجعَ واتَّخذَ 

، وأرٔاحِٓا؟ ٌا قٍُو املضأل٘ الجاىٔ٘: ََّ  ؿ
، وأخواُتفا مػعقٌل  :تدُخؾ طؾك الؿبتدأ، والخربِ، فتـصبُفَؿا، ويؼال لؾؿبتدأ ضن 

 مػعقٌل ثاٍن. :، ولؾخربِأوٌل 

 أمجلة:

 ــزابــــاإلعـــــــمالـــــاملج

 اظعدوَّمُذَفاّسامزنَّ

ؼؽملزملُبمعظملضملوظني:ماِّولمادلؾؿّٓأ،مواظـاغيمموػو،مسػملىماظظملؿّّمصضملْلمعاٍضمعؾينّّزنَّ:م

م«.ػو»واظظملاسلمضؼملريمعلؿرتمجواّزامتعملّٓؼّٕهماخلرب،م

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمأولمعؽملزملوبماظضملّٓوَّ:م

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمثاٍنمعؽملزملوبمُذَفاّسا:م

مِلؾـَاماجلوَّمبارّداَح

،موػومؼؽملزملُبم«ظظملاسػملنيغاما»؛مالتزملاظهمبذملماظلغملونسػملىممصضملْلمعاٍضمعؾينَّّحِلؾؽمَلا:م

يفمحملمماظلغملونضؼملريمعؾينمسػملىمم«غا»عظملضملوظني:ماِّولمادلؾؿّٓأ،مواظـاغيماخلرب،مو

مرصعمصاسل.

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمأولمعؽملزملوبمماجلوَّ:

 باظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمثاٍنمعؽملزملوبممبارّدا:

                                 
. خال:( 1) َـّ  أي ض

، أن تؽقن بؿعـ «زطم»يشترُط يف  (2) َـّ . «رأى»ويشترط يف ك ض َـّ  أن تؽقن بؿعـك طؾَِؿ، أو ض



املختصر يف الهحو    179 

ُتماظـؿرَةمخْؾ

مَرازجًة

م معؾينّّخػمْلُت: معاٍض ممصضملْل مالتزملااظلغملونسػملى مبؿاء؛ مؼؽملزملُبماظظملاسلمظه موػو ،

يفمحملممعؾينمسػملىماظسملمضؼملريمماظؿاء:عظملضملوظني:ماِّولمادلؾؿّٓأ،مواظـاغيماخلرب،مو

مرصعمصاسل.

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمأولمعؽملزملوبماظـؼملَّٕة:م

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمثاٍنمعؽملزملوبممَرازجًة:

زسؿواماظؾدسَةم

محلـًة

م مزسؼملوا: معاٍض ماظسملمصضملْل مسػملى مالعؾينّّ ماجلؼمل؛ مبواو مؼؽملزملُبماتزملاظه موػو سة،

مو ماخلرب، مواظـاغي مادلؾؿّٓأ، ماِّول مماظواو:عظملضملوظني: معؾينمسػملى يفمملغملوناظضؼملري

محملمرصعمصاسل.

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمأولمعؽملزملوبماظؾّٓسَة:م

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمثاٍنمعؽملزملوبممحلؽملًة:

مرأىماظطاظَبمغاجّقا

معاٍضمعؾينّّرأى:م معؽملعمعنمزؾملورهمسػملىماظظملؿّّمصضملْل مؼؽملزملُبمماظؿضملُّّٔر،مادلعملّٓر وػو

ماخلرب، مواظـاغي مادلؾؿّٓأ، ماِّول متعملّٓؼّٕهممعظملضملوظني: مجواّزا معلؿرت مضؼملري واظظملاسل

م«.ػو»

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمأولمعؽملزملوبماظشملاظَب:م

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمثاٍنمعؽملزملوبممغاجّقا:

مـاماظػالَحمغشقًطاِؿسِؾ

معاٍضمعؾينّّم:سػملؼملؽملا ماظلغملونسػملىممصضملْل ماظظملاسػملني»؛مالتزملاظهمبذمل ،موػومؼؽملزملُبم«غا

يفمحملمماظلغملونضؼملريمعؾينمسػملىمم«غا»عظملضملوظني:ماِّولمادلؾؿّٓأ،مواظـاغيماخلرب،مو

مرصعمصاسل.

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمأولمعؽملزملوبمم:اظظملالَح

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمثاٍنمعؽملزملوبمم:غرملؿملشمًلا

وجدُتماظطعاَمم

مداخـّا

م موجُّٓت: معؾينّّصضملْل ممعاٍض مبؿاءاظلغملونسػملى مالتزملاظه مؼؽملزملُبماظظملاسلم؛ موػو ،

يفمحملممعؾينّّمسػملىماظسملمضؼملريمماظؿاء:عظملضملوظني:ماِّولمادلؾؿّٓأ،مواظـاغيماخلرب،مو

مرصعمصاسل.

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمأولمعؽملزملوبماظشملضملاَم:م

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمثاٍنمعؽملزملوبممداخؽمّلا:

ماختذوامزؼّدامصدؼؼا

ماختّٔوا م: معاٍض ماظسملمصضملْل مسػملى ماجلؼملعؾينّّ مبواو مالتزملاظه مؼؽملزملُبما؛ موػو سة،

مو ماخلرب، مواظـاغي مادلؾؿّٓأ، ماِّول مماظواو:عظملضملوظني: معؾينمسػملى يفمماظلغملونضؼملري

محملمرصعمصاسل.
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مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمأولمعؽملزملوبممزؼّّٓا:

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمثاٍنمعؽملزملوبممصّٓؼعملا

جعؾواماظشراَبم

مبارّدام

مج مضملػملوا: معاٍض ماظسملمصضملْل مسػملى ماجلؼملعؾينّّ مبواو مالتزملاظه مؼؽملزملُبما؛ موػو سة،

مو ماخلرب، مواظـاغي مادلؾؿّٓأ، ماِّول مماظواو:عظملضملوظني: معؾينمسػملى يفمماظلغملونضؼملري

محملمرصعمصاسل.

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمأولمعؽملزملوبماظرملّٕاَب:م

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة.عظملضملولمبهمثاٍنمعؽملزملوبمبارّدا:م
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َّ، ّأخْاتَاد  دّل تْضٔحٕ لع

 اتعزٓفَ
َّٔ مثا١ّْٝ٘، ٖٚٞ:  َِ، »أخٛات ظ ٍَ، َٚشع سِطَب، ٚخا

ٌَ َِ، َٚٚدَد، ٚاتَّدَر، َٚدَع  «.ٚزأ٣، َٚعًِ

 عنلَا

َّ، ٚأخٛاُتٗا تدُخٌ ع٢ً املبتدأ، ٚارتربّٚ،  ظ

ُٗ ٍْفتٓصب ٍْ أٚ ، ٚيًدربّٚ: َُا، ٜٚكاٍ يًُبتدأ: َفعٛ

 .ّٛ ٍْ ثا  َفعٛ

َّ َجٌ: َّٔ ايعد  ُغَذاّعا. ظ

 

   



 181   املختصر يف الهحو

 
 
 

 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 بالػكل: اثه اضبَ كلنة مياضبة،ضع يف املكاٌ اخلالٕ 

 ........ رأيُت الطالَب  -5 ......... ضــُت الؿاءَ  -1

 طؾؿُت ...... كقًرا. -4 .حسبُت الؿاَل ........ -1

 .وجدُت ....... مػؾًِحا -4 ِخؾُت ....... واسًعا. -3

 جعؾُت الؼؿَح ......... -8 زَطؿُت ....... بارًدا. -7

 

 الثانيالتدريب 
َّ، ّأخْاتَا يف اجلنل اآلتٔة: ًِّ كلَّ مفعٍْل لع  ب

 اخلرب االصهماجلؿؾة

َِ عّٝبا َّٔ ايعً    ظ

   سِطبٓا املاٍ ْافعا

   خًُت ايهتاَب َفّٝدا

َّٚ غذاّعا    شَعُُت ايعد

   زأُٜت ايصرَب َفًِّشا

   ُت ايباَب َفتٛساعًُ

ّٛا    ٚددُت اإلميإ ُسً

   اخترُت شّٜدا صدٜكّٗا
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َّٛ ممتّعا    دعًُت ادت

 
 

 الثالثالتدريب 
َّ أّ إحدى أخْاتَا على اجلنل اآلتٔة، ثه اضبطَا بالػكل حبٔح  أدخل ظ

 ال تكسز الفعل يف أكجس مً مجلة:

َّ، أّ إحدٚ أخْاتَا اجلنل٘  اجلنل٘ بعد دخْل ظ

  أَني ايتادس

  ايعاٌَ َتعب

  ايبًد ٚاضع١

  ايػازع َصدسِ

  ايػين فكري

  ايطُا٤ ممّٓس٠

  ايٛيد سافغ

ُّ زس١ُٝ   األ

  ايعامل آَٔ

  اذتٝٛإ دا٥ع

  ايهتاب َفٝد

  اذتل ظاٖس

 
 

 الرابعالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

؟  -1 َـّ  ما هل أخقاُت ض
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، وأخقاتِفا؟-1 َـّ  أمثؾة طؾك ما تؼقل. مع ذكر ما طؿُؾ ض

 ؟«ضـ وأخقاهتا»، و «إن وأخقاهتا»، و «كان وأخقاهتا»ما الػرق بقـ  -3

 

 اخلامسالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 ضــُت الطالَب كاجًحا.  -1

قًا. -1  طؾؿُت الخقَر مـجِّ

 مـتشًرا. رأيُت اإلسالمَ  -3

 

 

 



املختصر يف الهحو    184 

 
 

 :الجاىٕ عغزاليُْع 

 املفعْل املطلق
 

 :تاٌمسألوفيُ 
 ؟فكٔل املؽيقْٔ املٌا املضأل٘ األّىل:

، ، أو معـاهيف لػظفِ  الذي يقافؼ الػعَؾ  قُب ؿـصالسؿ آهق : الؿػعول الؿطؾق

 .، ويسؿك بالؿصدر: لتلكقده، أو لبقان كقطف، أو لبقان طددهويليت بعد الػعؾِ 

 .حػظًاحِػَظ زيٌد الؼرآَن  [:1مثال ]

 إسد. جريَ ي طؿٌرو ريج [:2مثال ]

 .شربتَقنِ  شربْت خديجةُ  [:3مثال ]

 .قعوًداجؾسُت  [:4مثال ]

 الجـدي. ققامَ وقػُت  [:5مثال ]

َؿتَقنِ ضربتُُف  [:6مثال ]  .لَؽ 

ؾت الؽؾؿات الؿؾقكة بالؾقن إحؿر وجدهتا مـصقبة،  اتلٔعيح/ إذا تلمَّ

 سؿك مػعقٓ مطَؾًؼا.ت: لذلؽ ومقافؼة لؾػعؾ يف لػظف أو معـاه

يف « ػظَح »مقافؼا لؾػعؾ « ظاػح»جاء الؿػعقل الؿطؾؼ  ولفػي الؿثال األ

 : لتلكقده.لػظف

يف  «يجري»مقافؼا لؾػعؾ « جرَي »جاء الؿػعقل الؿطؾؼ  ويف الؿثال الثاين

 كقطف.: لبقان لػظف

ـِ »جاء الؿػعقل الؿطؾؼ  ويف الؿثال الثالث يف  «شربْت »مقافؼا لؾػعؾ « شربتق

 طدده.: لبقان لػظف
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يف  «جؾست»مقافؼا لؾػعؾ « قعقدا»جاء الؿػعقل الؿطؾؼ  بعويف الؿثال الرا

 : لتلكقده.معـاه

يف  «وقػت»مقافؼا لؾػعؾ « ققامَ »جاء الؿػعقل الؿطؾؼ  ويف الؿثال الخامس

 كقطف.: لبقان معـاه

ـِ »جاء الؿػعقل الؿطؾؼ  ويف الؿثال السادس يف  «ضربُتفُ »مقافؼا لؾػعؾ « لْؽَؿتَق

 طدده.: لبقان معـاه

 ٌا يه أكعام املفكٔل املؽيق؟ل٘ الجاىٔ٘:املضأ
 ٜٓكطِ املفعٍٛ املًّٓل قطُني:

 .الذي يقافؼ الػعَؾ يف لػظفهق  ايكطِ األٍٚ:  َفعٍٛ ًَّٓل يفعٞ:

 .أكاًل أكؾُت [: 1مثال ]

 .لِعبًالعبُت [: 2مثال ]

 .ضربًاضربُت  [:3مثال ]

ؾت الؿػعقل الؿطؾؼ يف هذه إمثؾة  اتلٔعيح/ « لعبا، ضربا أكال،»إذا تلمَّ

 وجدتف مقافًؼا لؾػعؾ قبؾف يف لػظف: لذلؽ يسؿك لػظقا.

 مػعقٓ مطؾؼا مـصقبًا بالػتحة الظاهرة. ويعرُب يف جؿقع األمثؾة:

 معـاه.الذي يقافؼ الػعَؾ يف هق  ايكطِ ايجاْٞ: َفعٍٛ ًَّٓل َعٟٓٛ:

 .احتؼاًراأهاكُف [: 1مثال ]

 .جؾوسا دتعَ قَ  [:2مثال ]

 .َمقـًاكِذَب  [:3مثال ]

ؾت الؿػعقل الؿطؾؼ يف هذه إمثؾة  التوضقح: « اقـً مَ ، جؾقسا، احتؼارا»إذا تلمَّ

 قبؾف يف معـاه: لذلؽ يسؿك معـقيا. كؾ واحد يقافؼ الػعؾ وجدت
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 مػعقٓ مطؾؼا مـصقبًا بالػتحة الظاهرة. ويعرُب يف جؿقع األمثؾة:
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 ددّل تْضٔحٕ للنفعْل املطلق

 تعزٓفُ

ٌَ ٖٛ االض ِ٘، ِ املٓصُٛب ايرٟ ٜٛافل ايفع يف يفع

أٚ َعٓاٙ، ٜٚأتٞ بعد ايفعٌ؛ يتأنٝدٙ، أٚ يبٝإ 

 ْٛع٘، أٚ يبٝإ عددٙ، ٜٚط٢ُ باملصدز.

َٕ سفعّٗا. َجٌ:  سِفغّٔ شْٜد ايكسآ

 أسقضامُ

 ٜٓكطِ املفعٍٛ املًّٓل قطُني:

َفعٍٛ ًَّٓل يفعٞ: ٖٛ ايرٟ ٜٛافل   األٍٚ:

ٌَ يف يفع٘.  ايفع

 ا.أنًُت أنّٗ َجٌ:

َفعٍٛ ًَّٓل َعٟٓٛ: ٖٛ ايرٟ ٜٛافل  ايجاْٞ:

ٌَ يف َعٓاٙ.  ايفع

ُ٘ استكاّزا. َجٌ:  أٖاْ
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 ضع يف املكاٌ اخلالٕ مفعْال مطلكا مياضبا، ثه اضبُ بالػكل:

 ضفَر الحؼُّ ......... -5 بؽك الصبلُّ ......... -1

 اكتشر اإلسالم ........ -4 يخاف العدوُّ ......... -1

مُت الػائَز ........ -3  أكؾ زيٌد ........ -4 كرَّ

 قؿُت ........ -8 أهـُت الؿجرَم ........ -7

 

 الثانيالتدريب 
تػتنل كلُّ مجلة اآلتٔة يف مجلة مفٔدة حبٔح  األفعالمً  فعلضع كل 

 بالػكل: ثه اضبطُ، على مفعْل مطلٍل ٓياضبَا

 درَس، كتَب، ساَر، طاقَب، صرَخ، فِرَح، غضَب، ذهَب، تاَب، قرأ،حػَظ، 

، أفسد. ـَ  شرَب، صؾَّك، كاَد، أكَؾ، آم

 
 ثالثالالتدريب 

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 ما هق الؿػعقل الؿطؾؼ؟  -1

 مع ذكر مثالقـ طؾك ما تؼقل. ما هل أقسام الؿػعقل الؿطؾؼ؟ -1
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 رابعالالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 الحؼُّ اكتصاًرا.اكتصر   -1

 سرُت سقًرا سريًعا. -1

 جؾسُت طؾك الحصقِر قعقًدا. -3
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 :الجالح عغزاليُْع 

 ألدلُاملفعْل 
 

 :ألة واحدةوفيُ مس
 ؟ألجئّْ املفكٔل ٌا 

هق آسؿ الؿـصقب الذي ُيذكُر بقاكا لسبب وققع الػعؾ،  الؿػعول ألجؾه:

 .جؾفويؼال لف: الؿػعقل لف، والؿػعقل مـ أ

 ٕبقف. إسعاًدازيًدا  أكرمَ  [:1مثال ]

 لؾعؾؿ. صؾبًاسافرُت  [:2مثال ]

 .لؾؿعؾِّؿ إجالاًل التؾؿقُذ قاَم  [:3مثال ]

 إحساكَؽ. ابتغاءَ جئتَُؽ  [:4مثال ]

ؾَت الؽؾؿاِت اتلٔعيح/  وجدهتا « ، ابتغاءإسعاًدا، صؾبًا، إجالٓ» الؿؾقكةَ  إذا تلمَّ

 مػعقٓ ٕجؾف. عرُب سبب وققع الػعؾ: لذلؽ تُ  مـصقبًة، وُذكَِرْت: لبقان

 ما سبب إكرام زيٍد؟ لؽاكت اإلجابة: إسعاًدا ٕبقف. فػي الؿثال األول لو سللَت:

 ما سبب السػر؟ لؽاكت اإلجابة: صؾبًا لؾعؾؿ. ويف الؿثال الثاين لو سللَت:

ٓ ما سبب ققام التؾؿقذ؟ لؽاكت اإلجابة: إجال لو سللَت: لثويف الؿثال الثا

 لؾؿعؾِّؿ.

ما سبب الؿجلء؟ لؽاكت اإلجابة: ابتغاء  لو سللَت: الرابعويف الؿثال 

                                 
، والُبغِض، والشقِق، والرضا، يشرتُط يف الؿػعقل ٕجؾف ( 1) أن يؽقن شقًئا داخؾقا يف الـػس كالُحبِّ

ًّٓ طؾك طؿؾ مـ أطؿال الجقارح، واإلكرام، واإلحسان، والػرح، والرحؿة، والغضب، وٓ  يؽقن دا

  ٕكؾ.كالضرب، والؼراءة، وا
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 اإلحسان.

 مػعقٓ ٕجؾف مـصقبًا بالػتحة الظاهرة. ويعرُب يف جؿقع األمثؾة:

َ»صي املفكٔل ألجيّ ةالالم، أو جيٌىت :فاٜدٗ  ؟«ٌِ
الؿػعقل ٕجؾف،  لؿ ُيعرب إطراَب  «مِـ»بالالم، أو  ُسبَؼ الؿػعقل ٕجؾفإَذا 

 وإكؿا ُيعرُب اسًؿا مجروًرا.

 أمجلة:

 اإلعـــــــــــــزابماملجـــــال

مداصُّٕتمظشملػملِبماظضملػملم

معاٍضمعؾينّّمداصُّٕت: ،ماظظملاسلم؛مالتزملاظهمبؿاءاظلغملونسػملىممصضملْل

ميفمحملمرصعمصاسل.معؾينّّمسػملىماظسملمضؼملريمماظؿاء:و

م.بحّٕفمجّٕمعؾينمسػملىماظغمللّٕمالمحملمظهمعنماإلسّٕاماظالم:

مادممجمّٕورمباظغمللّٕةماظصملاػّٕة.مرػملب:

معسملافمإظؿملهمجمّٕورمباظغمللّٕةماظصملاػّٕة.ماظضملػملم:

مإجالِلماظرملؿملِّْدغملتُّمِعنم

معؾينّّ دغملتُّ: معاٍض ممصضملْل مبؿاءاظلغملونسػملى مالتزملاظه ،ماظظملاسلم؛

 يفمحملمرصعمصاسل.معؾينّّمسػملىماظسملمضؼملريمماظؿاء:و

م.المحملمظهمعنماإلسّٕابماظلغملونحّٕفمجّٕمعؾينمسػملىم عن:

مادممجمّٕورمباظغمللّٕةماظصملاػّٕة. :لإجال

معسملافمإظؿملهمجمّٕورمباظغمللّٕةماظصملاػّٕة. :اظرملؿملّْ

مادلضملّٕوِفمجؽُؿَكمالبؿطملاِء

م معؾينّّجؽُؿَك: معاٍض ممصضملْل مبؿاءاظلغملونسػملى مالتزملاظه ،ماظظملاسلم؛

مماظؿاء:و ماظسملمضؼملري مسػملى مصاسلمعؾينّّ مرصع مويفمحمل ماظؽاف:،

 .يفمحملمغزملبمعظملضملولمبهمسػملىماظظملؿّّضؼملريمعؾينم

م.حّٕفمجّٕمعؾينمسػملىماظغمللّٕمالمحملمظهمعنماإلسّٕابماظالم:

مادممجمّٕورمباظغمللّٕةماظصملاػّٕة.م:ابؿطملاء

معسملافمإظؿملهمجمّٕورمباظغمللّٕةماظصملاػّٕة.م:ادلضملّٕوف
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 ددّل تْضٔحٕ للنفعْل ألدلُ

 تعزٓفُ

ٖٛ االضِ املٓصٛب ايرٟ ُٜرنُس بٝاْا يطبب ٚقٛع 

  .ايفعٌ

َّ شّٜدا إضعاّدا ألبٝ٘. :ٌَج  أنس

 أمساؤِ

 َٔ أمسا٤ املفعٍٛ ألدً٘:

 .املفعٍٛ ي٘-1

 املفعٍٛ َٔ أدً٘.-2
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 مياضبا، ثه اضبُ بالػكل: مفعْال ألدلُضع يف املكاٌ اخلالٕ 

1- .
ِ
 أزرُع إرَض ...... يف الثؿرة. -5 افعؾ الؿعروف ...... هلل

. أصؾُب  -4 احػظ الؼرآن ....... لؾثقاِب. -1
ِ
 العؾَؿ ...... هلل

 آكُؾ الطعاَم ...... طؾك حقايت. -4 بررُت والَديَّ ....... لفؿا. -3

 جئتُؽ ....... طؾؿَؽ. -8 ضربُت ابـل ....... -7

 

 الثانيالتدريب 
كلنة مً الكلنات اآلتٔة يف مجلة مفٔدة حبٔح تكٌْ مفعْال ضع كل 

 :ألدلُ

طا، ِحؾًؿا،  أمال،، تلديبا، إسعاًدا، صؾبا، إكراًما صؿًعا، ُشؽًرا، إيؿاكا، رحؿًة، تضرُّ

 إسفاما، رغبًة، تخؾقًدا، احرتاًما، ترفقًفا.

 
 الثالثالتدريب 

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 مع ذكر مثالقـ طؾك ما تؼقل. ؟ٕجؾفما هق الؿػعقل   -1

ح ذلؽ «مِـ»يجقز جرُّ الؿػعقل ٕجؾف بالالم، أو  -1 مع ذكر مثالقـ . وضِّ

 ا تؼقل.طؾك م
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 ما أسؿاء الؿػعقل ٕجؾف؟ -3

 

 الرابعالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 ترويًحا لؾـػس.زرُت الحديؼَة   -1

طا. -1  دطقَت اهلل تضرُّ

 .هللتركُت الؿعصقة خشقًة  -3
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 :الزابع عغزاليُْع 

 معُاملفعْل 
 

 مسألة واحدة:وفيُ 
 ؟ٌكّْٔ املفكٔل ٌا 

 «.مع»سؿ الؿـصقب الذي ُيذكر بعد القاو التل بؿعـك هق آ الؿػعول معه:

 .ؿًراطَ جاء زيٌد، و [:1مثال ]

 .الخشبةَ استقى الؿاء، و [:2مثال ]

وجدهتؿا اسؿقـ مـصقبقـ « ؿًرا، الخشبةطَ »الؽؾؿتقـ إذا تلمؾَت  اتلٔعيح/

 : لذلؽ ُيعربا مػعقٓ معف.«مع»ُذكرت قبؾفؿا واو بؿعـك 

ٔاكف ةكس  فاٜدٗ: ٔقني/االظً ال ٔاو ىلع ُ  ال

يصح  : إذا لؿوالقاو لؾؿعقة ،ايٓٛع األٍٚ: َا جيب ْصب٘ ع٢ً أْ٘ َفعٍٛ َع٘

 تشريؽ ما بعد القاو لؿا قبؾفا يف الحؽؿ.

 .الؿصباَح ذاكرُت، و [:1مثال ]

 .الجبَل أكا سائٌر، و [:2مثال ]

وجدهتؿا اسؿقـ مـصقبقـ « الؿصباَح، الجبَؾ »إذا تلمؾَت الؽؾؿتقـ  اتلٔعيح/

يف  ، وٓ يصح التشريؽ بقـ الؿتؽؾؿ، والؿصباح«مع»كرت قبؾفؿا واو بؿعـك ذُ 

 :«السقر»والجبؾ يف الحؽؿ بقـ الؿتؽؾؿ، يصح التشريؽ ، وٓ «الؿذاكرة»الحؽؿ 

 لذلؽ يجب إطراهبؿا مػعقٓ معف.

 بؿا يؾي: ولويؽون إطراب الؿثال األ

لػاطؾ، والتاء: ضؿقر : ٓتصالف بتاء االسؽقنطؾك  فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ  :ذاكرُت 
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 يف محؾ رفع فاطؾ. مبـلٌّ طؾك الضؿ

 .، حرف مبـل طؾك الػتح ٓ محؾَّ لف مـ اإلطرابلؾؿعقة الواو:

 مػعقل معف مـصقب بالػتحة الظاهرة. :الؿصباح

 ويؽون إطراب الؿثال الثاين بؿا يؾي:

 يف محؾ رفع مبتدأ. السؽقنضؿقر مبـل طؾك أكا: 

 لظاهرة.خرب مرفقع بالضؿة ا سائر:

 لؾؿعقة، حرف مبـل طؾك الػتح ٓ محؾَّ لف مـ اإلطراب. الواو:

 مػعقل معف مـصقب بالػتحة الظاهرة. الجبل:

وتؽقن القاو لؾؿعقة،  ،ايٓٛع ايجاْٞ: َا جيٛش ْصب٘ ع٢ً أْ٘ َفعٍٛ َع٘

إذا صحَّ تشريؽ ما بعد القاو لؿا  وتؽقن القاو لؾعطػ ،إطرابف معطقفا طؾقفيجقز و

 .فقجب العطػ إٓ إذا كان الػعؾ ٓ يؼع إٓ مـ اثـقـالحؽؿ  قبؾفا يف

 .اطؿرً قام زيٌد، و [:1مثال ]

 .ابؽرً ذهَب سعٌد، و [:2مثال ]

 .بؽرٌ تحادَث زيٌد، و [:3مثال ]

يف الؿثالقـ: إول، والثاين « َطؿًرا، بؽًرا»إذا تلمؾَت الؽؾؿتقـ  اتلٔعيح/

، ويصح التشريؽ بقـ «مع»بؿعـك وجدهتؿا اسؿقـ مـصقبقـ ُذكرت قبؾفؿا واو 

يف  «بؽر»، و«سعد»، ويصح التشريؽ بقـ «الؼقام»يف الحؽؿ  «طؿرو»، و«زيد»

هاب»الحؽؿ   : لذلؽ يجقز إطراهبؿا مػعقٓ معف، أو معطقفا طؾقف.«الذَّ

يج  ٌَّ أي ٓ يؼع إٓ مـ  الػعؾ يف الؿثال الثالث وجدتف يػقد الؿشاركةوإذا حأ

 ػ ما بعد القاو، ولؿ يجز كصبفا طؾك الؿػعقلقة. اثـقـ: لذلؽ وجب طط

                                 
 .، تدارَس، تبايعَ اتؾ، تجالس، تشاركؼت ال تؼع إال من اثـقن فلكثر:ومن األفعال التي تػقد الؿشاركة،  (1)
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 ويؽون إطراب الؿثال األول بؿا يؾي:

 .طؾك الػتح فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ  :قام

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة. زيد:

طؿًرا: ، ولؾؿعقة، حرف مبـل طؾك الػتح ٓ محؾَّ لف مـ اإلطرابالقاو  َطؿرا:و

 .مػعقل معف مـصقب بالػتحة الظاهرة

طؿٌرو: ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، و طؾك الػتحقاو حرف ططػ مبـل ال أو

 مرفقع بالضؿة الظاهرة.« زيد»معطقف طؾك 

 ويؽون إطراب الؿثال الثاين بؿا يؾي:

 .طؾك الػتح فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ  :ذهب

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة. :سعد

بؽًرا: ، وابلؾؿعقة، حرف مبـل طؾك الػتح ٓ محؾَّ لف مـ اإلطرالقاو  :وبؽًرا

 مػعقل معف مـصقب بالػتحة الظاهرة.
بؽٌر: ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، و طؾك الػتحالقاو حرف ططػ مبـل  أو

 مرفقع بالضؿة الظاهرة.« سعد»معطقف طؾك 

 ويؽون إطراب الؿثال الثالث بؿا يؾي:

 .طؾك الػتح فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ  :تحادث

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة. :زيد

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. طؾك الػتحططػ مبـل  حرف :الواو

 مرفقع بالضؿة الظاهرة.« زيد»معطقف طؾك بؽٌر: 
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 معُددّل تْضٔحٕ للنفعْل 

 تعزٓفُ
 «.َع»ٖٛ االضِ املٓصٛب ايرٟ ُٜرنس بعد ايٛاٚ اييت مبع٢ٓ 

 دا٤ شْٜد، َٚعُّسا. َجٌ:

أىْاع 

االصه 

الْاسقع 

بعد 

 الْاّ

ٔقني/االظً الٔاكف ةكس ال  ٔاو ىلع ُ
َا جيب ْصب٘ ع٢ً أْ٘ َفعٍٛ َع٘، ٚايٛاٚ يًُع١ٝ:  ايٓٛع األٍٚ:

 إذا مل ٜصض تػسٜو َا بعد ايٛاٚ ملا قبًٗا يف اذتهِ.

 ذانسُت، ٚاملصباَح. :ٌَج

َا جيٛش ْصب٘ ع٢ً أْ٘ َفعٍٛ َع٘، ٚتهٕٛ ايٛاٚ  ايٓٛع ايجاْٞ:

ف إذا يًُع١ٝ، ٚجيٛش إعساب٘ َعّٓٛفا عًٝ٘، ٚتهٕٛ ايٛاٚ يًعّٓ

صضَّ تػسٜو َا بعد ايٛاٚ ملا قبًٗا يف اذتهِ إال إذا نإ ايفعٌ 

 ال ٜكع إال َٔ اثٓني فٝذب ايعّٓف.

 عُْسٚ.أٚ ٚقاّ شْٜد، ٚعُّسا،  ص:1َجاٍ ط

 حتادَخ شْٜد، ٚبهْس. ص:2َجاٍ ط
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 كل:مياضبا، ثه اضبُ بالػ معُضع يف املكاٌ اخلالٕ مفعْال 

 صؾقت و .......... -5 .جاء إمقر و ...... -1

 حضر زيٌد و ........ -4 .سافرُت و ....... -1

 سافْر و ......... -4 صؾعِت الشؿس و....... -3

 استقؼَظ و ........ -8 أكؾُت الطعام و ...... -7

 

 الثانيالتدريب 
 ضع خطَّا حتت املفعْل معُ، ثه اضبطُ بالػكل فٔنا ٓلٕ:

 قام أبل وأخل. -5 جئُت وشقخل. -1

 اكتصر إمقر والجـقد. -4 صؾقُت واإلمام. -1

 تبايع زيٌد وطؿرو. -4 تشارك طؿل وابـل. -3

 سافرُت والؼرآن. -8 صؾع الؼؿر والـقر. -7

 

 الثالثالتدريب 
حبٔح تكٌْ  تني مفٔدتنيضع كل كلنة مً الكلنات اآلتٔة يف مجل

 :ألخسى معطْفا، ّامعُمفعْال إحداٍنا 

الؼؿر، الؽتاب، الؿاء، إستاذ، الحديؼة، الؼؾؿ، العؾؿ، اإلمام، الَؿقز، 
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 الؿريض، البقت، إرض، الشؿس.

 
 الرابعالتدريب 

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 مع ذكر مثالقـ طؾك ما تؼقل. ما هق الؿػعقل معف؟  -1

ح ذلؽ مع ذكر آسؿ القاقع بعد القاو طؾك كقطقـ -1 مثالقـ طؾك ما . وضِّ

 تؼقل.

 

 اخلامس التدريب
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 ُتسبُِّح الجباُل والطقر.  -1

 سفرُت والؼؿر. -1

 تؼاتؾ إمقر والجقش. -3
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 :عغز اخلامطاليُْع 

 ظزف الشماٌ
 
 

 مسألة واحدة:وفيُ 
 ٌف ذنص أٌريث قييّ. ؿصف الضٌان قص ف

 ، ويسؿك مػعقٓ فقف.«يف»بتؼدير اسؿ الزمان الؿـصقب هق  ضرف الزمان:

 ومساًء، ،اوصباًح  وَطتََؿًة، ،اوَغدً  ،اوَسَحرً  وبُْؽَرًة، ْدَوًة،وغُ ، ، الؾقؾةَ الققمَ  مثل:

 .، وضحقةً ، َوساطًة، َولحظةً اقـً وحِ  ،اوأَمدً  ،اوأبَدً 

 .القومَ جئتَُؽ [: 1مثال ]

 .الؾقؾةَ سآتقؽ [: 2مثال ]

 .دوةً غُ حضرُت [: 3مثال ]

 .بُؽرةً سافرُت [: 4]مثال 

 .َسَحًرااستغػرُت [: 5مثال ]

 .غًداسلزورَك [: 6مثال ]

 .طتؿةً ذهَب [: 7مثال ]

                                 
وة:المـ غروب الشؿس إلك صؾقع الػجر.  الؾقؾة:مـ صؾقع الػجر إلك غروب الشؿس.  القوم:( 1) مـ  ُغد 

 ة:ؿَ تَ العَ الققم أيت.  الغد:قؾ الػجر. قب السحر:أول الـفار.  الُبؽرة:صالة الصبح إلك صؾقع الشؿس. 

مـ زوال الشؿس إلك  الؿساء:مـ أول كصػ الؾقؾ إلك زوال الشؿس.  الصباح:ثؾث الؾقؾ إول. 

الزمان الؿستؼبؾ الذي ٓ غاية  األمد:الزمان الؿستؼبؾ الذي ٓ غاية ٓكتفائف.  األبد:كصػ الؾقؾ. 

جزء قؾقؾ مـ الققت.  الساطة:ؾقم آبتداء، وٓ آكتفاء. الزمان الؿبفؿ غقر الؿع الحقن:ٓكتفائف. 

 مـ صؾقع الشؿس إلك زوالفا. الضحوة:: جزء قؾقؾ جًدا بؿؼدار الـَّظرة. الؾحظة
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 .صباًحاُقتَِؾ [: 8مثال ]

 .مساءً جاء [: 9مثال ]

 .أبًدالـ آتقؽ [: 11مثال ]

 .أمًدآ أفعؾ الشرَّ [: 11مثال ]

 .الدهرِ  مـ ِحقـًاطؿؾُت مع زيٍد [: 12مثال ]

 .ساطةً ظرتَؽ اكت[: 13مثال ]

 .لحظةً لـ أضقَِّع [: 14مثال ]

 .وةً ح  َض ذهب إلك طؿؾف [: 15مثال ]

ؾَت  اتلٔعيح/ مـصقبة  الؽؾؿات الؿؾقكة بالؾقن إحؿر وجدهتا أسؿاءً  إذا تلمَّ

 ضرف زمان.   تسؿك: لذلؽ «يف»تدل طؾك الزمان بتؼدير 

 .بالػتحة الظاهرة امـصقبً  ضرف زمانٍ  وُتعرُب جؿقعا:

 ظزف الشماٌتقدٓزات 

 التقدٓزمظزف الشماٌ

ّٚماظقوَم  يف ايٝٛ

 يف اي١ًًِٝماظؾقؾَة

 يف ايُػد٠ِٚمدوًةُش

 يف ايُبهس٠مُبؽرًة

 يف ايطشسّٚمَدَقّرا

 يف ايػِدمشّدا

 يف ايعت١ُِمسؿؿًة

 يف ايصباحّٚمصؾاّحا
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 يف املطا٤ِمعلاّء

 أبٍديف مأبّدا

 أٍَديف مأعّدا

 يف سنيّٛمِحقـّام

 ١ٍيف ضاعمداسًة

 يف ذتع١ٍمحلظًة

 ٠ٍِٛشيف َضموًةِقَض

 

َم؟ الضٌاِن إقصاةَّؿصُف ٌىت ال يُكصُب  فائدة:  املخلس 
م، وإكؿا  الزمان لم ُيعرب إطرابَه ضرفطؾى « يف»إذا لم يؿؽن دخول  الؿتؼد 

 ُيعرُب حسب موقعه يف الجؿؾة.

 سعقدة. [: لقؾتُك1مثال ]

 سعقدة. لقؾةٌ هذه  [:2مثال ]

 فقؿا يـػعؽ. لقؾتَكستثؿر ا [:3مثال ]

ؾَت كؾؿة  اتلٔعيح/ يف هذه إمثؾة الثالثة وجدهتا أسؿاًء، ولؽـَّفا « لقؾة»إذا تلمَّ

طؾقفا: لذلؽ ُتعرب حسب « يف»لؿ ُتعرب إطراَب الظرِف: لعدم إمؽان دخقل 

 مققعفا يف الجؿؾة.

 مبتدأ مرفقطا بالضؿة الظاهرة. فتعرب يف الؿثال األول:

 خربًا مرفقطا بالضؿة الظاهرة. ال الثاين:وتعرب يف الؿث

 مػعقٓ بف مـصقبا بالػتحة الظاهرة. :الثالثوتعرب يف الؿثال 
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 لعزف الشماٌددّل تْضٔحٕ 

 ، ٜٚط٢ُ َفعٛال فٝ٘.«يف»ٖٛ اضِ ايصَإ املٓصٛب بتكدٜس  تعزٓفُ

 أمجل٘

َّ، اي١ًًّٝٔ، ٚغّٕ ٠َّٚٗ، ُٚبهَّٖس٠ّٗ، َٚضَشّسا، ٚغّّٔدا، َٚعايٝٛ ١َُّٗ، ِد َت

َٚذتع١ّٗ،  َٚضاع١ّٗ،  ََّدا، ِٚسّٝٓا،  ٚصباّسا، َٚطا٤ّ، ٚأَبّدا، ٚأ

ٌَ، ٚبعَدضش٠ّٛٗٚ  .، ٚقب

ّٕٛ َٓصْٛب إعزابُ  بايفتش١ ايعاٖس٠. ظسف شَا
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
ٌٍضع يف املكاٌ اخلالٕ   مياضبا، ثه اضبُ بالػكل: ظسف شما

 تظرُت إستاذ ......اك -5 جئُت مـ العؿؾ ....... -1

 لـ أطصَل ربل ...... -4 .أذكر ربِّل .....، وطشقًّا -1

 مؽثُت يف مؽة ....... -4 صؾقُت ركعتقـ ......-3

 أخرُج لعؿؾل ....... -8 صؿُت ..... يف سبقؾ اهلل. -7

 

 الثانيالتدريب 
 حبٔح تكٌْ تنيمفٔد تنيضع كل كلنة مً الكلنات اآلتٔة يف مجل

ٌٍ، ّاألخسى حطب مْقعَا يف اجلنلة إحداٍنا  :ظسف شما

 بَد،إؿساء، والصباح، الَعتََؿة، الَغد، الَسَحر، ال ،بُْؽَرةالُغْدَوة، الالققم، الؾقؾة، 

 .ضحقةالؾحظة، الساطة، الِحقـ، ال َمد،إ

 
 الثالثالتدريب 

 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

ف ضرف الزمان مع ذكر   -1  مثالقـ طؾقف.طرِّ

 مثال طؾقف.مع ذكر  ؟زمانالضرف  إطراُب ما  -1

؟ مع ذكر مثالقـ طؾك ما ضرف الزمان إطراب الزمانِ  متك ٓ ُيعرُب ضرُف  -3
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 تؼقل.

 

 الرابعالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 سافرُت الؾقؾَة.  -1

 صباُحؽ مشرٌق. -1

 اذكر ربَّؽ صباًحا، ومساًء. -3
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 :عغز الضادظاليُْع 

 ٌظزف املكا
 

 وفيُ مسألة واحدة:
 ٌف ذنص أٌريث قييّ. املاكنقص ف ؿصف 

 ، وُيسؿك مػعقٓ فقف.«يف»هق اسؿ الؿؽان الؿـصقب بتؼدير  :الؿؽانضرف 

اَم، ووراَء، وَفْقَق، وَتحَت، وِطـَد، وَمَع، وإزاءَ  مثل: ، أماَم، وَخْؾَػ، وُقدَّ

 .ا، وَثؿَّ ـَ وِحَذاَء، وتِؾَؼاَء، وهُ 

 الؿسجِد. أَمامَ  ُت جؾس [:1مثال ]

 إستاذِ. خؾَف وقػُت  [:2مثال ]

امَ يؿشل القالد  [:3مثال ]  ولِده. ُقد 

 أمقرهؿ. وراءَ وقَػ العسؽُر  [:4مثال ]

 البقِت.فوَق  ِعَد زيدٌ َص  [:5مثال ]

 الؿـارةِ. تحَت كؿُت  [:6مثال ]

 الباِب. طـَد اكتظرُتَؽ  [:7مثال ]

 طؿٍرو. معَ جاء زيٌد  [:8مثال ]

 الؿسجِد. إزاءَ أطؿُؾ  [:9ل ]مثا

 إبراهقَؿ. حذاءَ صؾك زيٌد  [:11مثال ]

 بقتَؽ. ؼاءَ تِؾ  بـقُت بقتا  [:11مثال ]

                                 
: إشارة لؾؿؽان الؼريب. هـا: أي مؼابؾ، أو تجاه. حذاء:أي مؼابؾ.  إزاء:( 1)  إشارة لؾؿؽان البعقد. َثم 
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 سـًة. ـاهُ طشُت  [:12مثال ]

 .م  ثَ جؾسُت  [:13مثال ]

ؾَت الؽؾؿات الؿؾقكة بالؾقن إحؿر وجدهتا أسؿاءً  اتلٔعيح/ مـصقبة  إذا تلمَّ

 ضرف مؽان.   ُتسؿك تدل طؾك الؿؽان بتؼدير يف: لذلؽ

 بالػتحة. امـصقبً  مؽانٍ ضرف  وُتعرُب جؿقعا:

  فائدة:

فنكف يؽقن اسًؿا مجروًرا، ولقس « مِـ» حرف الجرإذا ُسبؼ ضرُف الؿؽان بـ

 مـصقبًا.

 (   ڻ ںں )ققلف تعالك:  [:1مثال ]

(   ﮲  ۓۓ )ققلف تعالك:  [:2مثال ]

 (   ۓے ۓ )ققلف تعالك: [: 3مثال ]

(   یی ی ی )ققلف تعالك: [: 4مثال ]

ؾَت كؾَّ كؾؿٍة مؾقكة بالؾقن إحؿر وجدهتا ضرَف مؽان،  اتلٔعيح/ إذا تلمَّ

 «.  مِـ»ؿؽان: ٕهنا ُسبؼت بحرف جرٍّ الولؽـفا لؿ ُتعرْب إطراَب ضرف 

 اسؿا مجرورا بالؽسرة الظاهرة. وُتعرُب جؿقعا:

 

   
 



 201   املختصر يف الهحو

 
 

 ددّل تْضٔحٕ لعزف املكاٌ

 ٖٛ اضِ املهإ املٓصٛب بتكدٜس يف، ُٜٚط٢ُ َفعٛال فٝ٘. تعزٓفُ

 أمجل٘
َََع،  َِٛم، َٚتشَت، ِٚعَٓد، ٚ َّ، ٚٚزا٤َ، ٚفّٔ َّ، َٚخَّٖف، ٚقّٕدَّا أَا

َّٚإشا٤َ، ِٚسَر  .، ٚبنَيا٤َ، ِٚتًكّٔا٤َ، َٖٚٓا، َٚث

 إعزابُ

 بايفتش١ ايعاٖس٠. َٓصْٛب َهإظسف 

فإْ٘ ٜهٕٛ امّسا « َِٔ»ُضبل ظسُف املهإ بـشسف ادتس  إذاٚ

 زتسّٚزا، ٚيٝظ َٓصّٛبا.
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 اخلنض٘ للنفاعٔلددّل تْضٔحٕ 

 التعزٓف اليْع

ماملفعْل بُ
مسػملىماظّٔيموضَعمسػملؿملهماظظملضملل.مػومادْممعؽملزملوْبمؼّٓلُّ

مذَّٕحماِّدؿاُذماظّٓرَس.معـل:

 املفعْل املطلق

ٌَ ٖٛ االضِ املٓصُٛب ايرٟ ٜٛ ِ٘، أٚ َعٓاٙ، افل ايفع يف يفع

ٜٚأتٞ بعد ايفعٌ؛ يتأنٝدٙ، أٚ يبٝإ ْٛع٘، أٚ يبٝإ عددٙ، 

 ٜٚط٢ُ باملصدز.

َٕ سفعّٗا. َجٌ: مسِفغّٔ شْٜد ايكسآ

 للنفعْل ألدلُ
  .ٖٛ االضِ املٓصٛب ايرٟ ُٜرنُس بٝاْا يطبب ٚقٛع ايفعٌ

َّ شّٜدا إضعاّدا ألبٝ٘. :ٌَج مأنس

 املفعْل معُ
 «.َع»ملٓصٛب ايرٟ ُٜرنس بعد ايٛاٚ اييت مبع٢ٓ ٖٛ االضِ ا

 دا٤ شْٜد، َٚعُّسا. َجٌ:

 املفعْل فُٔ
م،م«يف»ادلؽملزملوبمبؿعملّٓؼّٕمم،مأومادممادلغملانػومادمماظّٖعان

مجؽؿُكمعلاّءمأعاَممبؿملؿَك.مَجٌ:
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 مياضبا، ثه اضبُ بالػكل: مكاٌضع يف املكاٌ اخلالٕ ظسف 

. -5 اإلماِم.......وقػت -1 ـِ  رأيُت صائًرا ..... الغص

 وقػ الػائز ..... الؿدير. -4 جؾس إمقر ..... الجـقدِ. -1

 طؾؿُت ..... شفًرا. -4 جاء القلد ..... والده.-3

 سافَر بؽٌر ..... سعٍد. -8 جؾَس الرجؾ ..... الشجرة. -7

 

 الثانيالتدريب 
ظسَف حبٔح تكٌْ  مجلة مفٔدةة يف ضع كل كلنة مً الكلنات اآلتٔ

ٌٍ  :مكا

اَم، وراَء، َفْقَق، َتحَت، ِطـَد، َمَع، إزاَء، ِحَذاَء، تِؾَؼاَء، ُهـَا، َثؿَّ  ، أماَم، َخْؾَػ، ُقدَّ

ـَ   .وبَق

 

 الثالثالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

ف ضرف   -1  مثالقـ طؾقف.مع ذكر  الؿؽانطرِّ

 مثال طؾقف.ر مع ذك الؿؽان؟ضرف  ما إطراُب  -1

إطراب ضرف الؿؽان؟ مع ذكر مثالقـ طؾك ما  الؿؽان متك ٓ ُيعرُب ضرُف  -3
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 تؼقل.

 افُرق بقـ الؿػعقل بف، والؿػعقل الؿطؾؼ، والؿػعقل ٕجؾف، والؿػعقل -7

 ، والؿػعقل فقف مـ حقث التعريػ، وذكر مثال لؽؾ كقع.معف

 

 الرابعالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 فُؿ أماَم الؼاضل.وقػ الؿتَّ   -1

ـَ الرَّ  -1 .جؾسُت بق ـِ  جؾق

 جئُت مـ طـِد أخل. -3
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 :عغز الضابعاليُْع 

 احلـــال
 

 :مسألتاٌوفيُ 
 قص ف احلال، واذنص أٌريث قييٓا.املضأل٘ األّىل:

  .الفقئاتُيذكُر لبقان  الذي آسؿ الؿـصقب له الحاُل:

 .مبتسًؿاجؾس زيٌد  [:1مثال ]

 .جالًسارأيُت إمقَر  [:2]مثال 

 .قارًئامررُت بعؿٍرو  [:3مثال ]

ؾَت الؽؾؿات الؿؾقكة  اتلٔعيح/  وجدهتا أسؿاءً « مبتسًؿا، جالًسا، قارًئا»إذا تلمَّ

 .ا قبؾفا: لذلؽ ُتعرُب حآ مـصقبةً مـصقبًة ُذكرْت: لبقان هقئة م

ـَ الحال هقئة مجلء زيد، وهق كقكف مبتفػي الؿثال األول   سًؿا.بقَّ

ـَ الحال هقئة إمقِر طـد رؤيتف، وهق كقكف جالًسا.ويف الؿثال الثاين   بقَّ

ـَ الحال هقئة طؿٍرو طـد الؿرور بف، وهق كقكف قارًئا.ويف الؿثال الثالث   بقَّ

 بالػتحة الظاهرة. ةً حآ مـصقبوُتعرُب جؿقعا: 

 ٌا يه رشوط احلال، ورشوط ضاختٓا؟املضأل٘ الجاىٔ٘:
 الحاِل، وصاحبفا ثالثة شروط:يشترُط يف 

 .، فنذا كاكت معرفة لؿ ُتعرب حآُكصةً  احلال الرشط األول/ أن حكٔن

                                 
رأيت زيًدا عرفة يف الظاهر، فنكف يجُب تلويؾ هذه الؿعرفة بـؽرة، مثؾ: م إذا جاء تركقب يف الحالِ ( 1)

ُتعرب حآ، وهق معرفة: إلضافة الضؿقر إلقف، ولؽـف يف تلويؾ كؽرة، وهل « وحده»وحده، فنن 
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 .حازًماجاء إمقر  [:1مثال ]

 .حازمُ الجاء إمقر  [:2مثال ]

ؾَت الؽؾؿتقـ  اتلٔعيح/ وجدت إولك كؽرة، والثاكقة « الحازمُ حازما، »إذا تلمَّ

بالػتحة الظاهرة، والثاكقة ُتعرب كعتا  ةً آ مـصقبمعرفة: لذلؽ إولك ُتعرب ح

 مرفقطا بالضؿة الظاهرة.

، فنن كاكت مـ أصؾ الجؿؾة لؿ ةكس حٍام اجلٍيثاحلال الرشط اثلاين/ أن حأيت 

 ُتعرب حآ.

 .كشقطًا جاَء زيدٌ [: 1مثال ]

 .كشقطٌ زيٌد [: 2مثال ]

: ٕهنا أتت بعد تؿام يف الجؿؾة إولك ُتعرُب حآ« كشقًطا»كؾؿة  اتلٔعيح/

 الجؿؾة.

م يف الجؿؾة الثاكقة فال ُتعرُب حآ: ٕهنا أتت قبؾ تؿا« كشقطٌ »أما كؾؿة 

 .خربًا مرفقًطا بالضؿة الظاهرة ُتعرُب الجؿؾة، وإكؿا 

لؿ ُتعرب  كؽرة صاحبفا فنن كان، أن يكٔن ضاختٓا ٌكصفثالرشط اثلاىد/ 

 حآ.

 .ضاحًؽاجاء الرجؾ  [:1مثال ]

 .ضاحٌك جاء رجٌؾ  [:2مثال ]

يف الجؿؾة إولك ُتعرُب حآ: ٕن َصاحبَفا « ضاحؽا»كؾؿة  اتلٔعيح/

 معرفة.« الرجؾ»

                                 
 ، فؽلنَّ الجؿؾة: رأيُت زيًدا مـػرًدا.«مـػرًدا»
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« رجؾ»ٕن َصاحبَفا يف الجؿؾة الثاكقة فال ُتعرُب حآ: « ضاحٌؽ »أما كؾؿة 

  .مرفقًطا بالضؿة الظاهرة كعتًا ُتعرُب ، وإكؿا كؽرة

 :على الصروط الجالثة أمجلة
 التْضٔحمالاملجـــــ

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة؛مظؿوصُّّٕماظرملّٕوطماظـالثة.مةحالمعؽملزملوب:معؤؼَّّدامعؤؼَّّداجاءماظرجُلم

معؤؼْدجاءمرجْلم
مغضملؿاممعؤؼَّّدا: مُتضملّٕب موإمنا مغغملّٕة، مصاحؾؾملا مِّن محاال؛ متضملّٕب ال

معّٕصوسامباظسملؼملةماظصملاػّٕة.

مّٕماظرملّٕوطماظـالثة.باظظملؿقةماظصملاػّٕة؛مظؿوصُّمةحالمعؽملزملوبم:حارِّامحارِّاالمتأطلماظطعامم

محارِّاالمتأطلمرعاعام
مغضملؿامم:حارِّا مُتضملّٕب موإمنا مغغملّٕة، مصاحؾؾملا مِّن محاال؛ متضملّٕب ال

ماظصملاػّٕة.معؽملزملوبامباظظملؿقة

درُتمباظلقارِةم

معلرسًة
مباظظملؿقةماظصملاػّٕة؛مظؿوصُّّٕماظرملّٕوطماظـالثة.مةحالمعؽملزملوبم:علرسًة

معلرسٍةدرُتمبلقارٍةم
مِّنمصاحؾؾملام:علرسٍة متضملّٕبمحاال؛ مُتضملّٕبمغضملؿاممال موإمنا غغملّٕة،

ماظصملاػّٕة.مجمّٕوّرامباظغمللّٕة

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة؛مظؿوصُّّٕماظرملّٕوطماظـالثة.مةحالمعؽملزملوبم:رخقّصامرخقّصابعُتماجَلفاَزم

مرخقْصماجَلفاُز
مِّغم:رخقْص محاال؛ متضملّٕب ماجلؼملػملة،ال ممتام مضؾل مأتت وإمناممؾملا

معّٕصوسامباظسملؼملةماظصملاػّٕة.خرّبامُتضملّٕبم

معـؿصْرزؼْدم
مِّغم:عـؿصْر محاال؛ متضملّٕب ماجلؼملػملة،ال ممتام مضؾل مأتت وإمناممؾملا

معّٕصوسامباظسملؼملةماظصملاػّٕة.خرّبامُتضملّٕبم

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة؛مظؿوصُّّٕماظرملّٕوطماظـالثة.مةحالمعؽملزملوبم:عـؿصّرامعـؿصّرارجعمزؼْدم

مجاظلٌةماعرأٌة
مِّغم:جاظلًة محاال؛ متضملّٕب ماجلؼملػملة،ال ممتام مضؾل مأتت وإمناممؾملا

مةماظصملاػّٕة.عّٕصوسامباظسملؼملخرّبامُتضملّٕبم

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة؛مظؿوصُّّٕماظرملّٕوطماظـالثة.مةحالمعؽملزملوبم:جاظلًةمجاظلًةادلرأِةمعررُتمب
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 ددّل تْضٔحٕ للحال

 اتعزٓفَ
 االضِ املٓصٛب ايرٟ ُٜرنُس يبٝإ اهل٦ٝات.  ٖٞ

ُّا. َجٌ:  دًظ شْٜد َبتط

ٍْ َٓصٛب إعزابَا  بايٝا٤.أٚ أٚ بايهطس٠، ، بايفتش١ ١سا

 طَاعزّ

ّٚ، ٚصاسبٗا ثالث١ غسٚط:  ٜػرتطّٕ يف اذتا

 إٔ تهٕٛ ْهس٠ّٗ، فإذا ناْت َعسف١ مل ُتعسب ساال. ايػسط األٍٚ:

َّا. َجٌ:  دا٤ األَري ساش

فإٕ ناْت َٔ أصٌ  ،إٔ تأتٞ بعد متاّ ادت١ًُ ايػسط ايجاْٞ:

 ادت١ًُ مل ُتعسب ساال.

 زتتّٗدا. شْٜد دا٤َ َجٌ:

عسف١، فإٕ نإ صاسبٗا إٔ ٜهٕٛ صاسبٗا َ ايػسط ايجايح:

 ْهس٠ مل ُتعسب ساال.

 دا٤ ايسدٌ ضاسهّٗا. َجٌ:
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 :حاال مياضباضع يف املكاٌ اخلالٕ 

 طاَد أبل ........ -5 .وقػ الطالُب ....... -1

 .وقػ الػائز ...... -4 ٓ تلكؾ الطعام ........ -1

 رأيُت الؼؿَر ....... -4 رجؾ ........أقبؾ ال-3

 البس الثقَب ...... -8 ذهبت الػتاُة ......... -7

 

 الثانيالتدريب 
 :حاالضع كل كلنة مً الكلنات اآلتٔة يف مجلة مفٔدة حبٔح تكٌْ 

ـَ  بارًدا، ، مجتفِدي ـَ ، مزدحًؿا، مـقًرا، جؿقال، كشقطات، مسرًطا، جديًدا، فرحق

 .سعقًدا، كئقبًا، مبتسًؿا

 

 لثالثاالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

ف الحال.  -1  مثالقـ طؾقف.مع ذكر  طرِّ

 مثال طؾقف.مع ذكر  ؟الحالِ  ما إطراُب  -1

ح ذلؽ مع ذكر أمثؾة طؾكيشرتُط يف الحاِل، وصاحبفا ثالثة شروط -3  . وضِّ

 ما تؼقل.
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 الرابعالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 دخؾ أبل البقَت مبتسًؿا.  -1

.استقؼَظ  -1 ـَ  إوُٓد كشقطق

 مبتِفَجاٍت. ـساءُ ال ِت طادَ  -3
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 عغز: الجامًاليُْع 

 التنٔٔش
 

 مسائل:ثالخ وفيُ 
 ، واذنص أٌريث قييّ.تلٍيزيقص ف ااملضأل٘ األّىل:

 .، أو الـَِّسِب ُيذكُر لبقان الذواتالذي هق آسؿ الؿـصقب  التؿققز:

 .طرًقاتصبَّب زيٌد  [:1مثال ]

 .شجراغرست إرض  [:2مثال ]

 . حػظًازيٌد أكثر مـ بؽٍر  [:3مثال ]

 .كتابًااشرتيت ثالثقـ  [:4مثال ]

ؾَت الؽؾؿات الؿؾقكة  اتلٔعيح/ وجدهتا « كتابا ،  حػًظا، شجراطرًقا، »إذا تلمَّ

 مـصقبًة ُذكرْت: لبقان ذوات ما قبؾفا: لذلؽ ُتعرُب تؿققًزا مـصقبًا. أسؿاءً 

 .َر التؿققز: لبقان كسبة التصبب إلك زيدُذكفػي الؿثال األول 

 إلك إرض. الغرسُذكَر التؿققز: لبقان كسبة ويف الؿثال الثاين 

 ُذكَر التؿققز: لبقان كسبة الحػظ إلك زيد.ويف الؿثال الثالث 

 ذات الثالثقـ.ُذكَر التؿققز: لبقان  الرابعويف الؿثال 

 ة الظاهرة.تؿققزا مـصقبا بالػتحوُيعرب يف جؿقع األمثؾة: 

 ٌا رشوُط اتلٍيزي؟املضأل٘ الجاىٔ٘:
 ُٜػرتطّٕ يف ايتُٝٝص غسطإ:

 أن يؽقن كؽرًة. ايػسط األٍٚ:

 أن يؽقن بعد تؿام الجؿؾة. ايػسط ايجاْٞ:
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م يف الحال.  كؿا تؼدَّ

 اتلٍيزي كعٍان. وعح ذلم ٌف ذنص أٌريث ىلع ٌا حلٔل.املضأل٘ الجالج٘:
 ٜٓكطِ ايتُٝٝص قطُني:

ُيذكر لبقان إهبام يف اسؿ قبؾف، ويؽقن بعد العدد، أو  ٍٚ: متٝٝص ذات:ايكطِ األ

 .،  أو الؿساحات، أو الؿؽقالتبعد الؿؼادير مـ الؿقزوكات

 (  ڈڌ ڌ ڎ ڎ  )ققلف تعالك:  [:1مثال ]

(   ائې ى ى ائ )ققلف تعالك:  [:2مثال ]

 .قؿًحااشرتيُت كقؾق  [:3مثال ]

قُت بصاٍع  [:4ثال ]م  .شعقًراتصدَّ

 .أرًضاأوقػُت ققراًصا  [:5مثال ]

ؾَت الؽؾؿات الؿؾقكة  اتلٔعيح/ « قؿحا، شعقرا، أرضاطقـًا، كقكبا، »إذا تلمَّ

 مـصقبًة ُذكرْت: لبقان ذوات ما قبؾفا: لذلؽ ُتعرُب تؿققًزا مـصقبًا. وجدهتا أسؿاءً 

 «.اثـتا طشرة»طدد  بعد« طقـا»ُذكر التؿققز  فػي الؿثال األول

 «.أحد طشر»بعد طدد « كقكبا»ُذكر التؿققز  ويف الؿثال الثاين

 «.كقؾق»بعد وزن « قؿًحا»ُذكر التؿققز  الثالثويف الؿثال 

 «.صاع»بعد كقٍؾ « شعقرا»ُذكر التؿققز  الرابعويف الؿثال 

 «.ققراصا»بعد مساحة « أرضا»ُذكر التؿققز  الخامسويف الؿثال 

 يأيت اتلٍيزي ٌِطٔبا ةكس األقساد؟ٌىت :فاٜدٗ

                                 
. الؿوزوكات مثل:( 1) ـّ   الجرام، الؽقؾق، الط

  .الصاع، اإلرَدب ثل:الؿؽقالت م( 2)

 الؼقراط، الػدان، الؿرت.الؿساحات مثل: ( 3)
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 ٜأتٞ ايتُٝٝص َٓصّٛبا بعد األعداد يف سايني:

  طشر. أحَد طشر إلك تسعةَ مـ الؿركبة أي بعد إطداد  األٚىل:اذتاٍ 

 .كتابااشرتيت أحَد طشر  [:1مثال ]

 .كتاباطشر  اشرتيت تسعةَ  [:2مثال ]

 .بعد العشريـ، وأخقاهتا ايجا١ْٝ:اذتاٍ 

 .كتابااشرتيت طشريـ  [:1مثال ]

 .كتابااشرتيت تسعقـ  [:2مثال ]

 أَا يف غري ٖاتني اذتايني فإٕ ايتُٝٝص ٜأتٞ بعدٖا زتسّٚزا.

 .كتٍب اشرتيُت تسعَة  [:1مثال ]

 .أقالمٍ  طشرةَ أهديُت  [:2مثال ]

 .كتاٍب اشرتيُت مائَة  [:3مثال ]

 .بؼرةٍ اشرتيُت ألَػ  [:4مثال ]

 ُيذكر لبقان إهبام يف كسبة جؿؾة قبؾف، وهق كقطان: ١ٍ:ايكطِ ايجاْٞ: متٝٝص ِْطَب

ٍَّ  عٔ ايفاعٌ، أٚ املفعٍٛ ب٘، أٚ املبتدأ. ايٓٛع األٍٚ: متٝٝص ست

(   ٹٿ ٹ )ققلف تعالك:  [:1مثال ]

 .كػًساصاب محؿٌد [: 2مثال ]

 (   چچ چ )ققلف تعالك:  [:3مثال ]

ـَ [: 4مثال ]  .دبًاأزيًدا  ما أحس

 (   حبىئ يئ جب )ققلف تعالك: [: 5مثال ]

                                 
الثالثقن، وإربعقن، والخؿسقن، والستقن، والسبعقن، والثؿاكقن،  أخوات العشرين هي:( 1)

 والتسعقن.
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 .ُخُؾًؼازيٌد أفضؾ مـؽ [: 6مثال ]

ٌل طـ الػاطؾ: يف الؿثال األول اتلٔعيح/ اشتعؾ »ٕن إصؾ  التؿققز ُمحقَّ

 ، وهق يف إصؾ فاطٌؾ.«شقبا»وأتك بالتؿققز  ، «شقب»، فحذف «شقب الرأس

ٌل  ويف الؿثال الثاين ، «صابت كػس زيد»ٕن إصؾ  طـ الػاطؾ: التؿققز ُمحقَّ

 وهق يف إصؾ فاطٌؾ. ،«كػًسا»وأتك بالتؿققز  ، «كػس»فحذف 

ٌل طـ الؿػعقللث: ويف الؿثال الثا وفجركا طققن »ٕن إصؾ  :بف التؿققز ُمحقَّ

 وهق يف إصؾ مػعقٌل. ،«طققكا»وأتك بالتؿققز  ، «طققن»، فحذف «إرض

ٌل طـ الؿػعقلالتالرابع: ويف الؿثال  َـ »ٕن إصؾ  :بف ؿققز ُمحقَّ  أدَب  ما أحس

 وهق يف إصؾ مػعقٌل. ،«أدبًا»وأتك بالتؿققز  ، «أدب»، فحذف «زيد

ٌل طـ الؿبتدأ:الخامس: ويف الؿثال  ، «مالل أكثر مـؽ»ٕن إصؾ  التؿققز ُمحقَّ

 وهق يف إصؾ مبتدأٌ. ،«مآ»وأتك بالتؿققز  ، «مال»فحذف 

ٌل طـ الؿبتدأ:السادس: ال ويف الؿث ُخؾؼ زيد أفضؾ »ٕن إصؾ  التؿققز ُمحقَّ

 ، وهق يف إصؾ مبتدٌأ.«خؾًؼا»وأتك بالتؿققز  ، «خؾؼ»، فحذف «مـؽ

َُ ٍَّايٓٛع ايجاْٞ: متٝٝص غري  هق ما دلَّ طؾك امتالٍء، وهق سؿاطل، ولقس  :ش

 مؼقًسا.

 .ماءً امتأل اإلكاء  مثال:

، بؾ هق الػاطؾ، أو الؿػعقل، أو الؿبتدأغقر محقل طـ  «ماءً » التؿققز اتلٔعيح/

 تركقب وضع ابتداء هؽذا.

 ويعرُب تؿققًزا مـصقبًا بالػتحة.
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 للتنٔٔشددّل تْضٔحٕ 

 تعزٓفُ
 ٖٛ االضِ املٓصٛب ايرٟ ُٜرنُس يبٝإ ايرٚات، أٚ ايَّْٓطِب.

 تصبَّب شْٜد عسقّٗا. َجٌ:

 إعزابُ

 .َٓصْٛب بايفتش١ متٝٝص

بعد ايعػسٜٔ، ، ٚٝٝص َٓصّٛبا بعد األعداد املسنب١ايتُ هٕٜٛٚ

 زتسّٚزا. فٝهٕٛ ٖاأَا يف غري، ٚأخٛاتٗا

 عزّطُ

 ُٜػرتطّٕ يف ايتُٝٝص غسطإ:

 إٔ ٜهٕٛ ْهس٠ّٗ. ايػسط األٍٚ:

 إٔ ٜهٕٛ بعد متاّ ادت١ًُ. ايػسط ايجاْٞ:

 أسقضامُ

 ٜٓكطِ ايتُٝٝص قطُني:

إ إبٗاّ يف اضِ قبً٘، ٜٚهٕٛ بعد متٝٝص ذات: ُٜرنس يبٝ ايكطِ األٍٚ:

 ايعدد، أٚ بعد املكادٜس َٔ املٛشْٚات، أٚ املهٝالت،  أٚ املطاسات.

 اغرتُٜت نًٝٛ قُّشا. َجٌ:

متٝٝص ِْطَب١ٍ: ُٜرنس يبٝإ إبٗاّ يف ْطب١ مج١ً قبً٘، ٖٚٛ  ايكطِ ايجاْٞ:

 ْٛعإ:

ٍَّ عٔ ايفاعٌ، أٚ املفعٍٛ ب٘، أٚ امل ايٓٛع األٍٚ:  بتدأ.متٝٝص ست

 طاب ستُْد ْفّطا. َجٌ:

ٍَّ ع٢ً اَتال٤ٍ، ٖٚٛ مساعٞ،  ايٓٛع ايجاْٞ: ٍَّ: ٖٛ َا د َُش متٝٝص غري 

 ٚيٝظ َكّٝطا.

 اَتأل اإلْا٤ َا٤ّ. َجٌ:
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 بني احلال، ّالتنٔٔش مقارى٘

 التنٔٔش احلال ّدُ املقارى٘

 التعزٓف
 ِْ َٔ  قبً٘ إّٔبِٗ س ملاَفطّْٖٛ اض

 .اتاهل٦ٝات أٟ ايصف

 ِْ َٔ أبِٗ  س ملا قبًَ٘فطّْٖٛ اض

  .ايرٚات أٟ األعٝإ

 .ْهس٠ اضِ .ْهس٠ اضِ اليْع

 اإلعزاب
بايفتش١، أٚ َا  ١ساٍ َٓصٛب

 ْاب عٓٗا.
 متٝٝص َٓصٛب بايفتش١.
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 مياضبا: متّٔٔصاضع يف املكاٌ اخلالٕ 

 ضؾؽؿ ......؟َمـ أف -5 اشرتيُت كقؾق ....... -1

ـَ ............ -1 ـَ ....... -4 بعُت طشري  قرأُت ستق

 أكا أكثُر مـؽ ........ -4 امأل الؽقَب .......-3

 زرع الػالح إرض ...... -8 زيد أفضؾ الطالب ...... -7

 

 الثانيالتدريب 
 ًِّ  يف اجلنل اآلتٔة: ُىَْعالتنٔٔص، ّب

 .سقارةأحد طشر رأيُت  -1

اكا قؿًحا.اشرتي -1  ُت فدَّ

 أتباًطا. أكثر مـ مقسك  محؿد  -3

 الشفُر ثالثقَن يقًما. -7

ـَ جزًءا. -5  حػظُت طشري

 تصبب زيٌد طرًقا. -4

 العؾؿاء أصدق الـاِس حديثًا. -4

 الػقؾ أكرب الحققاكاِت جسًؿا. -8
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 امتألَ العدوُّ غقًظا. -9

 إبراهقؿ أفضؾ مـَؽ ُخؾًؼا. -11

 ا وجًفا.ما أجؿَؾ محؿدً  -11

 صاب الؿعؾُِّؿ كػسا. -11

ـَ كتابًا. -13  اشرتيُت تسعق

 

 الثالثالتدريب 
 :متّٔٔصاضع كل كلنة مً الكلنات اآلتٔة يف مجلة مفٔدة حبٔح تكٌْ 

تؿرا، أدبًا، جسًؿا، ُخُؾًؼا، رأًسا، فِؽًرا، طؾًؿا، مآ، ِسعًرا، صالبًة، ماًء، كتابًا، 

 .غضبًا

 

 الرابعالتدريب 
 ألضئلة اآلتٔة:أدب عً ا

ف التؿققز.  -1  مثالقـ طؾقف.مع ذكر  طرِّ

 وضح ذلؽ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل.. ُيشرتُط يف التؿققز شرصان -1

 التؿققز قسؿان. وضح ذلؽ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. -3

وضح ذلؽ مع ذكر أمثؾة طؾك . يليت التؿققز مـصقبًا بعد إطداد يف حالقـ -7

 ما تؼقل.

 

 اخلامسب التدري
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 شربُت كقبًا ماًء.  -1
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 تصبب العامؾ طرًقا. -1

 بؽٌر أصقل مـ سعٍد ذراًطا. -3
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 اليُْع التاصع عغز:

 االصتجياٛ
 
 

 مسائل:سبعة وفيُ 
 ٌا ْٔ االظترِاء؟املضأل٘ األّىل:

لقٓ ذلؽ  :، أو إحدى أخقاهتا«إٓ»هق إخراج بعض أفراد العام بـ  االستثـاء:

 فقؿا قبؾ إداة.اإلخراج لؽان داخال 

 .زيًداحضر الؼقُم إٓ  [:1مثال ]

 .زيدٍ  غقرَ قام الطالُب  [:2مثال ]

ؾَت الؿثال األولاتلٔعيح/  ا« إٓ»ما قبؾ  وجدت إذا تلم   يػقد حضقَر جؿقعِ  طامًّ

ا ُذكرْت ، الؼقم العؿقم مـ هذا بعض أفراد أخرجْت  «إٓ»أداة آستثـاء  ولؽـ لؿَّ

 ، وهذا يسؿك بآستثـاء.«الحضقر»هذا الحؽؿ 

ؾَت الؿثال الثاين ا يػقد ققاَم جؿقِع الطالب، « غقرَ »وجدت ما قبؾ  وإذا تلم  طامًّ

ا ُذكرْت أداة آستثـاء  أخرجْت بعض أفراد هذا العؿقم مـ هذا « غقرَ »ولؽـ لؿَّ

 ، وهذا يسؿك بآستثـاء.«الؼقام»الحؽؿ 

ٔاع االظترِاءٌا يه  ىٔ٘:املضأل٘ الجا  ؟أُ
 مجال التعزٓفماليْع

تاو اصتجياٛ 

 «مجَبت»ُمَْدب 

ُتلؾقمم،موملصؿملهمادللؿـؽملىمعؽملهػومعامُذطّٕم

مبؽملظملي،مأومغؾملي،مأومادؿظملؾملام،مأومدساء.تهمأدا
م.اظعملوممإالمزؼّّٓاجاءم

تاو اصتجياٛ 

 ميفٕ

م،موُدِؾعملِتمأداتُهصؿملهمادللؿـؽملىمعؽملهػومعامُذطّٕم

مادؿظملؾملام،مأومدساء.بؽملظملي،مأومغؾملي،مأوم

ملمؼعملمماحلاضّٕونمإالم

م.،مأومزؼّْٓزؼّّٓا
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ىاسقص اصتجياٛ 

 ميفٕ

،موُدِؾعملِتمصؿملهمادللؿـؽملىمعؽملهػومعامملمُؼّٔطّٕم

مبؽملظملي،مأومغؾملي،مأومادؿظملؾملام،مأومدساء.مأداتُه
م.ملمحيسملّٕمإالمحمؼملّْٓ

 

 ؟أراكن االظترِاءٌا يه  املضأل٘ الجالج٘:
ُح يف أركان االستثـاء ثالثة  : الجدول التاليكؿا هو موض 

 تعزٓفُمالزكً

مػوماالدمماظضملامماظّٔيمؼغملونمضؾلمأداةماالدؿـؽملاء. املضتجيٙ ميُ

مػيماِّداةماظيتمتلؿـينمبضملضمأصّٕادماظضملاممعنماظضملؼملوم. أداٗ االصتجياٛ

مػوماالدممادلّٕادمإخّٕاجهمعنمأصّٕادماظضملام،موؼغملونمبضملّٓمأداةماالدؿـؽملاء. املضتجيٙ

 

 :الجالثة األركاٌعلى  أمجلة

ماملجـــــال
املضتجيٙ 

 ميُ
 ىْع االصتجياٛ املضتجيٙ أداٗ االصتجياٛ

م«عـَؾت»تاممُعوَجبممسؼملّٕومإالماظوصّٓمجاءماظوصُدمإالمَسؿّرا

متاممعؽملظمليمزؼّٓمإالماظشملالبممعامصازماظطالُبمإالمزؼْد

م«عـَؾت»تاممُعوَجبممبغملّٕمشريماظعملوممحضرماظؼوُممشرَيمبؽٍر

مغاضصمعؽملظمليمضملّٓدمِدوىم-م-مملمؼـفّّمِدوىمدعٍد

مغاضصمعؽملظمليمخّٓجيةمُدوىم-م-معامأطرعُتمُدوىمخدجيَة

م«عـَؾت»تاممُعوَجبممسػمليمَدواءماظعملوممرجعماظؼوممدواَءمسؾيٍّ

م«عـَؾت»تاممُعوَجبممإبّٕاػؿملممخالماظضملػملؼملاءمداصرماظعؾؿاءمخالمإبراػقَم

م«عـَؾت»تاممُعوَجبممحمؼملودمسّٓاماِّعّٕاءمأطرعينماِّعراُءمسدامحمؿوٍد

م«عـَؾت»تاممُعوَجبممدضملؿملّٓمحاذاماظشملالبميماظطالبمحاذامدعقْدأدعدغ
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 ٌا يه أدوات االظترِاء؟ املضأل٘ الزابع٘:
 :أكواعأشفر أدوات االستثـاء ثؿاكقة، وهي طؾى ثالثة 

 األداٗ اليْع

م«إال»معامؼؽونمحرصامدائؿام[:1]

 .«،مشريِدوى،مُدوى،مَدواء»معامؼؽونمامسامدائؿام[:2]

م.«َخػمَلا،مَسَّٓا،مَحاَذا»مونمحرًصامتارة،موصعًؾامتارةمأخرىعامؼؽم[:3]

 

 

   

                                 
 بؿعـك واحد. :ِسوى، ُسوى، َسواء (1)
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 «إال»إعزاب املضتجيٙ بـ 

 

 ؟«إال»ٌا إقصاب املعترىن ةـ  املضأل٘ اخلامض٘:
 له ثالثة أحوال:« إال»الؿستثـى بـ 

ا مثبتًا.إذا كاَن آستثـاء  ٚدٛب ايٓصب ع٢ً االضتجٓا٤: اذتاٍ األٚىل:  تامًّ

 .زيًدا افَر الطالُب إٓس [:1مثال ]

 .َطؿًراجاء إبطال إٓ  [:2مثال ]

وجدهتؿا « زيًدا، طؿًرا»إذا تلمؾَت الؿستثـك يف هذيـ الؿثالقـ  التوضقح:

مـصقبقـ: وذلؽ ٕن جؿؾة آستثـاء تامة ُمثبَتة، ويجب كصب الؿستثـك إذا كان 

 آستثـاء تاما ُمثبتا.

 ويؽون إطراب الؿثال األول بؿا يؾي:

 .طؾك الػتح فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ  سافَر:

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة. الطالُب:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف استثـاء مبـل طؾك  إال:

 مستثـك مـصقب بالػتحة الظاهرة.زيًدا: 

 مثل إطراب الؿثال األول.إطراب الؿثال الثاين و

إذا كاَن  :إعساب٘ بدالدٛاش ايٓصب ع٢ً االضتجٓا٤، ٚدٛاش  اذتاٍ ايجا١ْٝ:

ا مـػقًا.  آستثـاء تامًّ

 .ازيًد ، زيدٌ  ما سافَر الطالُب إٓ [:1مثال ]

 .اؿرً طَ ، وَطؿرٌ إٓ  بطاُل ما جاء إ [:2مثال ]
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« ؿًرا، طَ ؿٌرو، طَ زيًدازيٌد، »إذا تلمؾَت الؿستثـك يف هذيـ الؿثالقـ  التوضقح:

: وذلؽ ٕن طؾك آستثـاء قبقـمـصمرفقطقـ تارة طؾك البدلقة، وتارة وجدهتؿا 

إذا كان  ، ويجقز إطرابف بدٓكصب الؿستثـك جقز، ويمـػقةجؿؾة آستثـاء تامة 

 .مـػقاآستثـاء تاما 

 بؿا يؾي:طؾى الوجه األول ويؽون إطراب الؿثال األول 

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف كػل مبـل طؾك  :ما

 .حفعٌؾ ماٍض مبـلٌّ طؾك الػتسافَر: 

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة.الطالُب: 

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف استثـاء مبـل طؾك  إال:

 مرفقع بالضؿة الظاهرة.مـ الطالب بدل  :زيٌد 

 ويؽون إطراب الؿثال األول طؾى الوجه الثاين بؿا يؾي:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف كػل مبـل طؾك ما: 

 .ـلٌّ طؾك الػتحفعٌؾ ماٍض مبسافَر: 

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة.الطالُب: 

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف استثـاء مبـل طؾك  إال:

 مستثـك مـصقب بالػتحة الظاهرة. زيًدا:

 مثل إطراب الؿثال األول.إطراب الؿثال الثاين و

ٚدٛب إعساب٘ ع٢ً سطب َا ٜكتطٝ٘ ايعاٌَ املرنٛز قبٌ  اذتاٍ ايجايج١:

، فنذا كان العامؾ يؼتضل رفع الؿستثـك طؾك إذا كاَن آستثـاء كاقًصا مـػقًا :«إال»

الػاطؾقة وجب رفعف، وإذا كان العامؾ يؼتضل كصب الؿستثـك طؾك الؿػعقلقة 

                                 
 ثبًتا.إذا كان الؽالم كاقصا كان مـػقا، وٓ يؿؽـ أن يؽقن مُ ( 1)
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ه.  وجب كصبف، وإذا كان العامؾ يؼتضل جر الؿستثـك بحرف الجر وجب جرُّ

 .زيٌد  ما سافَر إٓ [:1مثال ]

 .زيًداأيُت إٓ ما ر [:2مثال ]

 .بزيدٍ ما مررُت إٓ  [:3مثال ]

إمثؾة الثالثة وجدتف مرة مرفقطا، ومرة ه إذا تلمؾَت الؿستثـك يف هذ اتلٔعيح/

مـصقبا، ومرة مجروًرا، وذلؽ ٕن جؿؾة آستثـاء كاقصة مـػقة، ويجب إطراب 

 ًصا مـػقا.إذا كان آستثـاء كاق« إٓ»الؿستثـك طؾك حسب ما يؼتضقف العامؾ قبؾ 

 مؾغاة ٓ طؿؾ لفا.« إٓ»ويف هذه الحال تؽقن 

 ويؽون إطراب الؿثال األول بؿا يؾي:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف كػل مبـل طؾك  ما:

 .فعٌؾ ماٍض مبـلٌّ طؾك الػتح سافر:

 حرف استثـاء مؾغك ٓ طؿؾ لف.إال: 

 فاطؾ مرفقع بالضؿة الظاهرة.زيد: 

 الثاين بؿا يؾي:ويؽون إطراب الؿثال 

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف كػل مبـل طؾك  ما:

ضؿقر  التاء:: ٓتصالف بتاء الػاطؾ، والسؽقنفعٌؾ ماٍض مبـلٌّ طؾك  رأيُت:

 مبـل طؾك الضؿ يف محؾ رفع فاطؾ.

 حرف استثـاء مؾغك ٓ طؿؾ لف. إال:

 مػعقل بف مـصقب بالػتحة الظاهرة.زيًدا: 

 ل الثالث بؿا يؾي:ويؽون إطراب الؿثا

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف كػل مبـل طؾك  ما:
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ضؿقر  التاء:: ٓتصالف بتاء الػاطؾ، والسؽقنفعٌؾ ماٍض مبـلٌّ طؾك  مررُت:

 مبـل طؾك الضؿ يف محؾ رفع فاطؾ.

 حرف استثـاء مؾغك ٓ طؿؾ لف. إال:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. طؾك الؽسرحرف جر مبـل  الباء:

 اسؿ مجرور بالؽسرة الظاهرة. :زيدٍ 
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 «ِصْٚ، ُّصْٚ، َّصْاٛ، ّغري»بـ عزاب املضتجيٙ إ

 

ٔاء، وُظٔى، وِظٔى، »ٌا إقصاب املعترىن ةـ املضأل٘ الضادص٘:  ؟«غريوَظ
ه «غقروَسقاء، وُسقى، وِسقى، »الؿستثـك بـ   .يجب جرُّ

م.« إٓ» فُتعرب إطراَب آسؿ الؿذكقر بعد وأما أداة االستثـاء  كؿا تؼدَّ

 فنذا كان آستثـاء تاًما مثبَتًا وجب كصب إداة طؾك آستثـاء.

وإذا كان آستثـاء تاًما مـػقا جاز كصب إداة طؾك آستثـاء، وجاز إطراهبا 

 .طؾك البدلقة

وإذا كان آستثـاء كاقصا مـػقا وجب إطراب إداة طؾك حسب العامؾ 

 الؿذكقر قبؾفا.

 .زيدٍ جاء الؼقُم سقى  [:1مثال ]

 .زيدٍ ما جاء الؼقُم غقر  [:2مثال ]

 .زيدٍ ما جاء غقُر  [:3مثال ]

 .زيدٍ ما رأيُت غقَر  [:4مثال ]

 .زيدٍ غقِر ما سؾؿُت طؾك  [:5مثال ]

ؾَت الؿستثـك يف جؿقع هذه إمثؾة وجدتف مجروًرا بالؽسرة:  التوضقح: إذا تلمَّ

 «.سقى، أو غقر»ٕكف ُسبؼ بـ 

 وتعرب:: ٕن آستثـاَء تامٌّ مثبٌت، صُب أداة االستثـاء يف الؿثال األولويجب ك

 يف محؾ كصب. السؽقنطؾك  امستثـك مبـق

: ٕن ، ويجوز إطرابفا طؾى البدلقةيجوز كصُب أداة االستثـاء يف الؿثال الثاين
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ًٓ  امستثـك مـصقبً  :وتعرب، مـػلآستثـاَء تامٌّ  لؼقم مـ ا بالػتحة الظاهرة، أو بد

 بالضؿة الظاهرة. امرفقطً 

،ويجب رفع أداة االستثـاء يف الؿثال الثالث  : ٕن آستثـاَء كاقٌص مـػلٌّ

 بالضؿة الظاهرة. امرفقط : فاطالاألداة تعربف والعامؾ يؼتضل الرفع،

، ويجب كصب أداة االستثـاء يف الؿثال الرابع : ٕن آستثـاَء كاقٌص مـػلٌّ

 مػعقٓ بف مـصقبًا بالػتحة الظاهرة. فتعرب األداة:والعامؾ يؼتضل الـصب، 

، ويجب جر أداة االستثـاء يف الؿثال الخامس : ٕن آستثـاَء كاقٌص مـػلٌّ

 بالؽسرة الظاهرة. امجرورً  ااسؿً  فتعرب األداة:والعامؾ يؼتضل الجر، 
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 «َقَسا، َراَل، خاَشا»بـ عزاب املضتجيٙ إ

 

 ؟«َقَسا، َراَل، خاَشا»إقصاب املعترىن ةـ ٌا املضأل٘ الضابع٘:
ه: وذلؽ ٕن هذه  «َطَدا، َخاَل، حاَشا»الؿستثـك بـ  يجقز كصبف، ويجقز جرُّ

 .تارة حروًفاتارًة، و إدوات تؽقن أفعآ

فنذا كاكت أفعآ وجب كصب ما بعدها طؾك أكف مػعقل بف، والػاطؾ ضؿقر 

 .«هق»تؼديره  وجقبا مسترت

 ًفا وجب جرُّ ما بعدها طؾك أكف اسؿ مجرور.وإذا كاكت حرو

 .زيدٍ ، زيًداأكرمُت الطالَب َطَدا  [:1مثال ]

 .طؿرٍو، طؿًراجؾس الؼقُم خال  [:2مثال ]

 .البائسِ ، البائَس أسعدُت الؼقَم حاشا  [:3مثال ]

إذا تلمؾَت الؿستثـك يف هذه إمثؾة وجدتف مرًة مـصقبا، ومرة  اتلٔعيح/

 «.طدا، خال، حاشا»ف وقع بعد أداة مـ هذه إدوات مجروًرا، وذلؽ ٕك

 أحد إطرابقن: «طدا، خال، حاشا»تعرُب األداة و

، والػاطؾ ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره السؽقنطؾك  فعؾ ماٍض مبـل /األول

 «.هق»

 بالػتحة الظاهرة، أو الؿؼدرة. ابف مـصقب مػعقٓويعرب ما بعدها: 

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف جر مبـل طؾك  اثلاين/

 الظاهرة، أو الؿؼدرة.بالؽسرة  امجرورً  ااسؿً ويعرب ما بعدها: 

 يث؟راملطس« ٌا»ةـ  «َقَسا، َراَل، خاَشا»ٌا احلكً إذا ُظتلج  فاٜدٗ:
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وجب كصُب ما بعدها: ٕن  الؿصدرية« ما»أداة مـ هذه إدوات بـ  إذا ُسبؼْت 

 الؿصدرية ٓ تدخؾ إٓ طؾك إفعال.« ما»

 .زيًداأكرمُت الطالَب ما َطَدا  [:1مثال ]

 .طؿًراجؾس الؼقُم ما َخال  [:2مثال ]

 .البائَس أسعدُت الؼقَم ما َحاَشا  [:3مثال ]

إذا تلمؾَت الؿستثـك يف هذه إمثؾة وجدتف مـصقبا، وذلؽ ٕكف وقع  اتلٔعيح/

التل ٓ  الؿصدرية« ما»، وسبؼتفا «طدا، خال، حاشا»بعد أداة مـ هذه إدوات 

 تدخؾ إٓ طؾك إفعال.

، والػاطؾ السؽقنفعال ماضقًا مبـقًا طؾك  :«طدا، خال، حاشا»تعرُب األداة و

 «.هق»ضؿقر مسترت وجقبا تؼديره 

 بالػتحة الظاهرة، أو الؿؼدرة. ابف مـصقب مػعقٓويعرب ما بعدها: 
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 ددّل تْضٔحٕ لالصتجياٛ

 تعزٓفُ

،مأومإحّٓىمأخواتؾملامظوالمذظكم«إال»اممبذملمػومإخّٕاجمبضملضمأصّٕادماظضمل

ماإلخّٕاجمظغملانمداخالمصؿملؼملامضؾلماِّداة.

محسملّٕماظعملوُممإالمزؼّّٓا.م:لعـ

 أركاىُ

 

مأرطانماالدؿــاءمثالثة،موػي:

م.ادللؿـؽملىمعؽملهماظرطنماِّول:

مأداةماالدؿـؽملاء.ماظرطنماظـاغي:

م.ادللؿـؽملىماظرطنماظـاظث:

م«.َخػمَلا،مَسَّٓا،مَحاَذام،مشري،ءإال،مِدوى،مُدوى،مَدوا» أدّاتُ

 

   
 

 «إال»املضتجيٙ بـ عزاب ددّل تْضٔحٕ إل

 حضب العْامل اجلْاس ّدْب اليصب

جيبمغزملبمادللؿـؽملىم

إذامطاَنماالدؿـؽملاءمتاعِّام

ممعـؾّؿا.

داصَّٕماظشملالُبمإالمم:لعـ

مزؼّّٓا.

وجيوزم،مجيوزمغزملبمادللؿـؽملى

مإسّٕابهمبّٓال:م

مإذامطاَنماالدؿـؽملاءمتاعِّامعؽملظملؿمّلا.م

عامداصَّٕماظشملالُبمإالمزؼّْٓ،ممعـل:

مزؼّّٓا.

سػملىمحلبمعاممجيبمإسّٕابمادللؿـؽملى

إذام«:مإال»ؼعملؿسملؿملهماظضملاعلمادلّٔطورمضؾلم

م.دؿـؽملاءمغاضزمّلامعؽملظملؿمّلاطاَنماال

مداصَّٕمإالمزؼّْٓ.عاممعـل:
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 «إال»عزاب املضتجيٙ بػري ددّل تْضٔحٕ إل

ِصْٚ، » بـ املضتجيٙ

 «ُّصْٚ، َّصْاٛ، ّغري
 «َقَسا، َراَل، خاَشا»ىن ةـ املعتر

ِدوى،م»ادللؿـؽملىمبذملم

«مشريوَدواء،موُدوى،مو

جيبمجُّّٕه،موأعامأداةم

االدؿـؽملاءمصُؿضملّٕبمإسّٕاَبم

طؼملام«مإال»االدممادلّٔطورمبضملّٓم

متعملَّّٓم.

جيوزمغزملؾه،مم«َسَّٓا،مَخػمَلا،محاَذا»ادللؿـؽملىمبذملم

موجيوزمجُّّٕه؛موذظكمِّنمػّٔهماِّدواتمتغملونمأصضملاال

م.تارةمحّٕوًصاو،متارًة

مأطّٕعُتماظشملالَبمَسَّٓامزؼّّٓا،مزؼٍّٓ.معـل:

«معا»أداةمعنمػّٔهماِّدواتمبذملممأعَّامإذامُدؾعملِت

م.ادلزملّٓرؼةموجبمغزملُبمعامبضملّٓػا

مأطّٕعُتماظشملالَبمعامَسَّٓامزؼّّٓا.م:لعـ

 

   
 

 « عدا، خال، حاعا»  عزابددّل تْضٔحٕ إل

 باعتبار كْىَا حزّفا باعتبار كْىَا أفعاال

،مواظظملاسلماظلغملونسػملىممصضمللمعاٍضمعؾين

م«.ػو»ضؼملريمعلؿرتموجوبامتعملّٓؼّٕهم

عظملضملوالمبهمعؽملزملوبامموؼعربمعامبعدػا:

مباظظملؿقةماظصملاػّٕة،مأومادلعملّٓرة.

المحملمماظلغملونحّٕفمجّٕمعؾينمسػملىم

مظهمعنماإلسّٕاب.

ماجمّٕوّرماامّسموؼعربمعامبعدػا:

مباظغمللّٕةماظصملاػّٕة،مأومادلعملّٓرة.
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 :، ثه اضبطُ بالػكلمياضبا مطتجيىيف املكاٌ اخلالٕ ضع 

 ما اجتفدا غقر ......... -11 اشرتيت الؽتَب ما طدا ....... -1

 لـ يـػُعؽ إٓ ........... -11 أثؿرت إشجاُر إٓ ........ -1

 ٓ تصاحب إٓ ........... -11 أكؾُت الطعاَم خال ........-3

ؾَّؿ إٓ ....... -13 ....لـ يـجقؽ مـ طؿؾؽ إٓ . -7  صِعدُت السُّ

 سؾؿُت طؾك الؼقم ما خال ... -17 ما أسعدُت أحًدا إٓ ........ -5

 ماتت الطققر إٓ ........ -15 ما فاز أحٌد إٓ ........ -4

 ما تتؼدم إمؿ بغقر ...... -14 كجح الطالب سقى ........ -4

 حضر أباُء إٓ ......... -14 ما أكرمـل الؼقم ما خال ....... -8

 ما حضر إٓ ........... -18 ما تؾػ الطعام إٓ ............ -9

 

 الثانيالتدريب 
ًِّ املطتجيى، ّاملطتجيى ميُ، ّأداة االضتجياء ، ّتضبط يف اجلنل اآلتٔة ع

 :كال ميَا بالػكل

 كؾَّؿُت الطالب سقى صالب. -1

 ما زارين أحد يف مرضل إٓ ابـؽ. -1

ُمـل يف كجاحل إٓ الؿدير. -3  لؿ يؽرِّ
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 لؿ يذبح الجازُر سقى بؼرة. -7

 قام الرجؾ الؾقؾ غقر ساطة. -5

 ما قام الؼقم غقر رجؾ. -4

 ٓ ُيعجُب الـاس إٓ الصادَق. -4

 ما كجح الطالُب بغقر الؿذاكرة. -8

 ٓ يـال الثقاب إٓ الؿخؾص. -9

 ٓ تستعـ بغقر اهلل. -11

 خال القرد. قطػُت إزهار -11

 قطػُت إزهار ما خال القرد. -11

 .الغريبما َحاَشا  الحضقرَ  أكرمُت  -13

 .الغريبَحاَشا  أكرمُت الحضقرَ  -17

 زرُت العقاصَؿ العربقِة طدا العراق. -15

 زرُت العقاصَؿ العربقِة ما طدا العراق. -14

 حػظُت الؼرآن غقر سقرة. -14

 حػظُت الؼرآن طدا سقرة. -18

 يت الػائزيـ سقى فائز.رأ -19

 قرأت الؽتاَب ما طدا صػحة. -11

 

 الثالثالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 مع ذكر مثال طؾك ما تؼقل. ما هق آستثـاء؟ -1
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 مع ذكر مثال طؾك كؾ كقع. ما هل أكقاع آستثـاء؟ -1

 مع ذكر مثال طؾك ما تؼقل. ما هل أركان آستثـاء؟ -3

  تثـاء؟ما هل أدوات آس -7

 مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. ؟«إٓ»ما إطراب الؿستثـك بـ  -5

مع ذكر أمثؾة طؾك  ؟«ِسقى، وُسقى، وَسقاء، وغقر»ما إطراب الؿستثـك بـ  -4

 ما تؼقل.

 مع ذكر مثال طؾك ما تؼقل. ؟«غقر»ما إطراُب  -4

تؼقل.مع ذكر أمثؾة طؾك ما ؟«َطَدا، َخاَل، حاَشا»ما إطراب الؿستثـك بـ  -8

مع ذكر أمثؾة  الؿصدرية؟« ما»بـ « َطَدا، َخاَل، حاَشا»ما الحؽؿ إذا ُسبؼت  -9

 طؾك ما تؼقل.

 

 الرابعالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 ما كجح الطالُب إٓ زيًدا.  -1

 سافَر القفد إٓ رجال. -1

 ما سؾؿُت إٓ طؾك زيد. -3

 ما أكرمُت إٓ سعًدا. -7

 و.ما حضر أحٌد غقر طؿرٍ  -5

 حضر الؼقم خال زيد. -4

 جاء الؼقم ما طدا زيًدا. -8
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 :العغزٌّاليُْع 

 اصه ال اليافٔ٘ للذيط
 
 

 مسائل: ثالخ وفيُ
 اجلافيث ليججط؟« ال»ٌا ْٔ قٍو املضأل٘ األّىل:

فتـصب آسؿ ويسؿك اسؿفا، وترفع « إنَّ »الـافقة لؾجـس طؿؾ « ٓ» تعؿؾ

.الخرب ويسؿك خربها

 مسافٌر.ٓ رجَؾ  [:1] مثال

 صالَب جالٌس.ٓ  [:2مثال ]

، «رجَؾ »طؾك الجؿؾة فـصبت اسؿفا « ٓ»دخؾْت  يف الؿثال األولاتلٔعيح/ 

 «.مسافرٌ »ورفعْت خربها 

، ورفعْت خربها «صالَب »دخؾْت طؾك الجؿؾة فـصبت اسؿفا  ويف الؿثال الثاين

 «.جالٌس »

 ويؽون إطراب الؿثال األول بؿا يؾي:

 .ٓ محؾ لف مـ اإلطراب السؽقن، حرف مبـل طؾك فقة لؾجـسكا ال:

 الـافقة لؾجـس مبـل طؾك الػتح يف محؾ كصب.« ٓ»اسؿ  رجَل:

 الـافقة لؾِجـس مرفقع بالضؿة الظاهرة.« ٓ»خرب  مسافٌر:

 ويؽون إطراب الؿثال الثاين بؿا يؾي:

                                 
 كػقفا يستغرق أفراد الجـس كؾف دون ترك أحد.كافقة لؾجـس: ٕن  «ٓ»سؿقت  (1)
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 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنكافقة لؾجـس، حرف مبـل طؾك  ال:

 الـافقة لؾجـس مبـل طؾك الػتح يف محؾ كصب.« ٓ»اسؿ  صالب:

 الـافقة لؾِجـس مرفقع بالضؿة الظاهرة.« ٓ»خرب  :جالٌس 

 ؟«إنَّ »قٍو « ال»رشوط إقٍال  ٌا يهاملضأل٘ الجاىٔ٘:
َّ»عٌُ « ال»عٌُ جيب إٔ ت  املتكدّّْ إذا تٛفست أزبع١ غسٚط: «إ

« ٓ»ذا كان اسؿفا معرفًة لؿ تعؿؾ فن أن يؽون اسؿفا كؽرة: ايػسط األٍٚ:

 «.إنَّ »طؿؾ 

 رشقٌد. صػَل ٓ  [:1مثال ]

 رشقٌد. الطػلٓ  [:2مثال ]

، «صػؾ»فـصبت آسؿ « إنَّ »طؿَؾ « ٓ»يف الؿثال إول طؿؾْت  اتلٔعيح/

 : ٕن آسؿ كؽرٌة.«رشقد»ورفعت الخرب 

 فؾؿ تعؿؾ طؿؾفا: ٕن آسؿ معرفٌة. يف الؿثال الثاينأما 

صؾ بقـفا، وبقـ اسؿفا فنذا فُ  أن يؽون اسؿفا مت ِصاًل بفا: يػسط ايجاْٞ:ا

 «.إنَّ »طؿؾ « ٓ»ػاصؾ لؿ تعؿؾ ب

 .رجَؾ يف الدارٓ  [:1مثال ]

 ٓ يف الدار رجٌؾ.  [:2مثال ]

: ٕكف «رجؾ»آسؿ  فـصبِت « إنَّ »طؿَؾ « ٓ»يف الؿثال إول طؿؾْت  اتلٔعيح/

 فاصؾ. وبقـ اسؿفا ،لؿ يػصؾ بقـفا

 بقـفا، وبقـ اسؿفا. لقجقد فاصؾأما يف الؿثال الثاين فؾؿ تعؿؾ طؿؾفا: 

 ويؽون إطراب الؿثال األول بؿا يؾي:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنكافقة لؾجـس، حرف مبـل طؾك ال: 
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 الـافقة لؾجـس مبـل طؾك الػتح يف محؾ كصب.« ٓ»اسؿ  :رجَل 

 لف مـ اإلطراب. ٓ محؾ السؽقنحرف جر مبـل طؾك  يف:

خرب يف محؾ رفع اسؿ مجرور بالؽسرة الظاهرة، والجار والؿجرور  الدار:

«ٓ». 

 بؿا يؾي: الثاينويؽون إطراب الؿثال 

 كافقة مؾغاٌة ٓ طؿَؾ لفا. ال:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف جر مبـل طؾك  يف:

ؼ بؿحذوف اسؿ مجرور بالؽسرة الظاهرة، والجار والؿجرور متعؾِّ  الدار:

 خرب.

ر مرفقع بالضؿة الظاهرة. رجٌل:  مبتدأ ممخَّ

« ٓ»فنذا كان خربها معرفًة لؿ تعؿؾ  أن يؽون خبرها كؽرًة: ايػسط ايجايح:

 «.إنَّ »طؿؾ 

 .قائمٌ ٓ رجَؾ  [:1مثال ]

 .الؼائمٓ رجَؾ  [:2مثال ]

، «رجؾ»فـصبت آسؿ « إنَّ »طؿَؾ « ٓ»يف الؿثال إول طؿؾْت  اتلٔعيح/

 : ٕن خربها كؽرٌة.«قائؿ»ورفعت الخرب 

ٓ رجؾ »، وٓ يصح فؾؿ تعؿؾ طؿؾفا: ٕن الخرب معرفةٌ  يف الؿثال الثاينأما 

 .«ٓ الرجُؾ قائؿٌ »، أو «ٓ رجَؾ قائؿٌ »، وإكؿا يصح «الؼائؿ

رت  «:ال»ايػسط ايسابع: عدّ َتهَسازّٚ  يجب إطؿالفا طؿؾ لؿ « ٓ»فنذا ُكرِّ

 إطؿالفا إذا استقفت بؼقة الشروط، ويجقز إهؿالفا.حقـئذ ، بؾ يجقز «إن»

 ٓ رجَؾ يف الداِر، وٓ امرأَة. [:1مثال ]
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 ٓ رجٌؾ يف الداِر، وٓ امرأٌة. [:2مثال ]

، ويف الؿثال الثاين لؿ تعؿؾ «إنَّ »طؿَؾ « ٓ»ت ٕول طؿؾيف الؿثال ا اتلٔعيح/

ذا استقفت بؼقة إذا تؽررت جاز اإلطؿال إ« ٓ»طؿؾفا، وكالهؿا صحقح: ٕن 

 الشروط، وجاز اإلهؿال.

 ويؽون إطراب الؿثال األول بؿا يؾي:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنكافقة لؾجـس، حرف مبـل طؾك ال: 

الـافقة لؾجـس مبـل طؾك الػتح يف محؾ كصب، وخربها « ٓ»اسؿ رجَل: 

 متعؾِّؼ بؿحذوف خرب.

 طراب.ٓ محؾ لف مـ اإل السؽقنحرف جر مبـل طؾك يف: 

خرب  يف محؾ رفعاسؿ مجرور بالؽسرة الظاهرة، والجار والؿجرور الدار: 

«ٓ». 

 حرف ططػ مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. الواو:

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنكافقة لؾجـس، حرف مبـل طؾك  ال:

 الـافقة لؾجـس مبـل طؾك الػتح يف محؾ كصب.« ٓ»اسؿ  :امرأةَ 

 ب الؿثال الثاين بؿا يؾي:ويؽون إطرا

 كافقة مؾغاٌة ٓ طؿَؾ لفا.ال: 

 مبتدأ مرفقع بالضؿة الظاهرة.رجٌل: 

 ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. السؽقنحرف جر مبـل طؾك يف: 

 خرب. يف محؾ رفعاسؿ مجرور بالؽسرة الظاهرة، والجار والؿجرور الدار: 

 حرف ططػ مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.الواو: 

 .السؽقنحرف زائد لتقكقد الـػل مبـل طؾك ال: 
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 اسؿ معطقف مرفقع بالضؿة الظاهرة. :امرأةٌ 

ٔاع اظً املضأل٘ الجالج٘:  ؟«ال»ٌا أُ
 كؿا هو مبق ٌن يف الجدول التالي: ثالثة أكواع« ال»اسم 

 إعزابُ تعزٓفُماليْع

مادلػرد

ػومعامظؿملّٗمعسملاًصا،موالمذؾؿملؾمّلام

مبادلسملاف،مصؿملّٓخلمصؿملهمادلـؽملى،

ومجعماظؿغمللري،مومجعمادلّٔطّٕم

ماظلامل،مومجعمادلؤغثماظلامل.

مإذامطانمغزملُؾهمباظظملؿقةمُبينمسػملىماظظملؿّّ.

موإذامطانمغزملُؾهمباظؿملاءمُبينمسػملىماظؿملاء.

وإذامطانمغزملُؾهمباظغمللّٕةمغؿملابةمسنم

ماظظملؿقةمُبينمسػملىماظغمللّٕ.

مػومعامُأضؿملفمإىلمغغملٍّٕة.مادلضاف
ؼؽملزملبمباظظملؿقةماظصملاػّٕة،مأومباظغمللّٕة،م

مظؿملاء.أومبا

اظشؾقهم

مبادلضاف

ػومعاماتزمللمبهمذيءمعنممتامم

ؼغملونموعضملؽملاه،موظؿملّٗممبسملاف،م

م.عؽملوَّّغا

ؼؽملزملبمباظظملؿقةماظصملاػّٕة،مأومباظغمللّٕة،م

مأومباظؿملاء.

 

 أمجلة:

 «ال»خرب  إعزابُ ىْعُ «ال»اصه ماملجـــــال

معظملّٕدمحّٖؼَنمالمحزؼَنمبقــا
يفممسػملىماظظملؿّّعؾينم«مال»ادمم

محملمغزملب.
مبؿملؽملؽملا

مرالَبمُعفؿؾونمالمرالَب
مجعم»عظملّٕدم

م«تغمللري

يفممسػملىماظظملؿّّعؾينم«مال»ادمم

محملمغزملب.
مُعؾملؼملػملون

م«عـؽملى»معظملّٕدمراظَؾنيمالمراِظَؾنِيميفماظػصِل
غؿملابةمعؾينمسػملىماظؿملاءم«مال»ادمم

ميفمحملمغزملب.سنماظظملؿقةم
ميفماظظملزملِل

ـِنَيمحيؾوَنماظؽػاَر معؤِعؽمِلنيمالمعؤِع
مجعم»معظملّٕد

م«عّٔطّٕمدامل

غؿملابةممسػملىماظؿملاءعؾينم«مال»ادمم

مميفمحملمغزملب.مسنماظظملؿقة
محيؾوَن

معؾملؼملالْتغؿملابةممسػملىماظغمللّٕعؾينم«مال»ادمممجعم»عظملّٕدممراظؾاِتمالمراظؾاِتمعفؿالْت
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ميفمحملمغزملب.سنماظظملؿقةمم«عؤغثمدامل

معسملافمراظَبممالمراظَبمسؾٍممطلوْل
عؽملزملوبمباظظملؿقةمم«ال»ادمم

ماظصملاػّٕة.
مطلوْل

معسملافمِتمراظؾامالمراظؾاِتمجـٍةمعؼصراْت
عؽملزملوبمباظغمللّٕةمم«ال»ادمم

ماظصملاػّٕة؛مِّغهممجعمعؤغثمدامل.
مععملزملّٕاْت

معسملافمذاممالمذامعاٍلمعلرتؼّّْ
عؽملزملوبمباِّظف؛مِّغهمم«ال»ادمم

معنماِّمساءماخلؼمللة.
معلرتؼّّْ

معسملافمُعّٕؼَّٓيممالمُعرؼَديمخرٍيمعؽروَػاِن
عؽملزملوبمباظؿملاء؛مِّغهمم«ال»ادمم

معـؽملى.
معغملّٕوَػاِن

المُعِرؼِديمخرٍيم

معؽروػوَن
معسملافمُعِّٕؼِّٓي

عؽملزملوبمباظؿملاء؛مِّغهمم«ال»ادمم

ممجعمعّٔطّٕمدامل.
معغملّٕوػوَن

مطارػامالمطارػامظؾعؾِممغاجّّْ
ذؾؿملهم

مبادلسملاف

عؽملزملوبمباظظملؿقةمم«ال»ادمم

ماظصملاػّٕة.
مغاجّّْ

المُعربقاٍتمأرػاالم

مخادراْت
مُعّٕبؿملاٍت

ذؾؿملهم

مبادلسملاف

عؽملزملوبمباظغمللّٕةمم«ال»ادمم

ماظصملاػّٕة؛مِّغهممجعمعؤغثمدامل.
مخادّٕاْت

مراِظَؾنِيمالمراِظَؾنِيمسؾّؿامعفؿالِن
ذؾؿملهم

مبادلسملاف

عؽملزملوبمباظؿملاء؛مِّغهمم«ال»ادمم

معـؽملى.
معؾملؼملالِن

مراظِؾنَيمِؾنَيمسؾّؿامعفؿؾوَنالمراِظ
ذؾؿملهم

مبادلسملاف

عؽملزملوبمباظؿملاء؛مِّغهمم«ال»ادمم

ممجعمعّٔطّٕمدامل.
معؾملؼملػملوَن
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 اليافٔ٘ للذيط «ال»صه ددّل تْضٔحٕ ال

 اعنلَ

صؿؽملزملبماالدمموؼلؼملىمامسؾملا،موتّٕصعم«مإنَّ»اظؽملاصؿملةمظػملفؽملّٗمسؼمللم«مال»تضملؼمللم

ماخلربموؼلؼملىمخربػا.

 المرجَلمعلاصّْٕ.م:لعـ

 عزّطَا

َّ»عٌُ « ال»جيب إٔ تعٌُ   املتكدّّْ إذا تٛفست أزبع١ غسٚط:« إ

«مال»صإذامطانمامسؾملامعضملّٕصًةمملمتضملؼمللممأنمؼؽونمامسفامغؽرة:ماظشرطماِّول:

م«.إنَّ»سؼمللم

مالمرظملَلمرذؿملّْٓ.م:لعـ

زمللمبؿملؽملؾملا،موبنيمامسؾملامصإذامُصمأنمؼؽونمامسفامعؿَِّصًؾامبفا:ماظشرطماظـاغي:

م«.إنَّ»سؼمللم«مال»ظملاصلمملمتضملؼمللمب

مالمرجَلميفماظّٓار.م:لعـ

صإذامطانمخربػامعضملّٕصًةمملمتضملؼمللممأنمؼؽونمخربػامغؽرًة:ماظشرطماظـاظث:

م«.إنَّ»سؼمللم«مال»

مالمرجَلمضائْم.مم:لعـ

ملمجيبمإسؼملاهلامسؼمللم«مال»صإذامُطّّْٕرتمم«:ال»سدممَتؽَراِرممرابع:اظشرطماظ

م،مبلمجيوزمإسؼملاهلامإذامادؿوصتمبعملؿملةماظرملّٕوط،موجيوزمإػؼملاهلا.«إن»

مالمرجَلميفماظّٓاِر،موالماعّٕأَة.م:لعـ

أىْاع 

 «ال»اصه 
مبادلسملافماذؾؿملؾملأوم،ماعسملاصأوم،ماعظملّٕدإعامأنمؼغملونمم«ال»ادمم
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 الرابعالتدريب 
ًِّ اضه، ّخرب  ًِّ ىْع امس« ال»ع  :َا، ّأعسبُ فٔنا ٓلٕاليافٔة للذيظ، ّب

 «ال»خرب  إعزابُ ىْعُ «ال»اصه ماجلنل٘

مممممبقــامضعقفالم

مممممسؾؿاءمطذَّابونالم

مممممالمصالَحنيميفماِّرض

مممممالمزوجاٍتمطلوالْت

مممممالمساعالٍتمخرّيامطؽقؾاْت

مممممالمذامجاٍهمضعقْف

مممممالممجعةمسؾىمعلاصر

مممممالمخمؾصامسؿؾهمذؼيّّ

 

 اخلامسب التدري
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 مع ذكر مثال طؾك ما تؼقل. الـافقة لؾجـس؟« ٓ»ما هق طؿؾ  -1

ح ذلؽ مع إذا تقفرت أربعة شروط« إنَّ »طؿؾ « ٓ»يجب أن تعؿؾ  -1 . وضِّ

 ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل.

 مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. ؟«ٓ»ما أكقاع اسؿ  -3

 

 السادسالتدريب 
 تٔة:أعسب اجلنل اآل

ـَ مفؿٌؾ.  -1  ٓ ممم
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 ٓ أحَد يف البقت. -1

 ـًا طؿَؾف مؽروه.ٓ متؼِ  -3
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 :احلادٖ ّالعغزٌّاليُْع 

 امليادٚ
 

 وفيُ مسألتاٌ:
 ٌا يه خصوفّ؟واملِادى، ٌا ْٔ املضأل٘ األّىل:

 ، أو إحدى أخقاهتا.«يا»الؿطؾقب إقبالف بـ هق  :الؿـادى

 .«يا، والفؿزة، وأْي، وأيا، وَهقَا» وحروف الـداء خؿسة، وهي:

 زيُد اتِؼ اهلَل. يا [:1مثال ]

 زيُد َتَعاَل.أ [:2مثال ]

 طؿُرو أصْع ربَّؽ. أي   [:3مثال ]

 صالبًا لؾؿجد أسرْع. أيا [:4مثال ]

 رجْع.امسافًرا  َهقَا [:5مثال ]

 ٖٚرٙ اذتسٚف تٓكطِ ثالث١ أقطاّ:

 «.الفؿزة، أي»حرفان: ، وهؿا ما يـاَدى به الؼريب ايكطِ األٍٚ:

 «.أيا، هقا»، وهؿا حرفان: ما يـَاَدى به البعقد ايكطِ ايجاْٞ:

 «.يا»، وهق حرف واحد: ، والبعقدما يـَاَدى به الؼريب ايكطِ ايجايح:

إٓ  ٓ محؾ لف مـ اإلطراب السؽقنطؾك  احرف كداء مبـقًّ  :وُتعرب جؿقًعا

 .طؾك الػتحالفؿزة فنهنا مبـقة 
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ح ذلم ٌف ذنص أٌريث ىلع ٌا حلٔل.لجاىٔ٘:املضأل٘ ا ٔاع املَِاَدى مخعٌث. وع   أُ
 إعزابُ تعزٓفُماليْع

مادلػردماظَعؾم

ػومعامظؿملّٗمعسملاًصا،موالمذؾؿملؾمّلام

،مصؿملّٓخلمعنماِّسالممبادلسملاف

صؿملهمادلـؽملى،مومجعماظؿغمللري،م

ومجعمادلّٔطّٕماظلامل،مومجعم

مادلؤغثماظلامل.

م،ػملىماظسملمّٕصعمباظسملؼملةمصإغهمُؼؾؽملىمسإذامطانمُؼ

صإغهممغؿملابةمسنماظسملؼملةموإذامطانمُؼّٕصعمباِّظف

م،ؼؾؽملىمسػملىماِّظف

صإغهمموإذامطانمُؼّٕصعمباظواومغؿملابةمسنماظسملؼملة

مُؼؾؽملىمسػملىماظواو.

اظـؽرةم

مادلؼصودة

ػيماظؽملغملّٕةماظيتمُؼعملزملّٓمبؾملامواحّْٓم

عضملنْي.

م،ّٕصعمباظسملؼملةمصإغهمُؼؾؽملىمسػملىماظسملمإذامطانمُؼ

صإغهممسملؼملةغؿملابةمسنماظموإذامطانمُؼّٕصعمباِّظف

مؼؾؽملىمسػملىماِّظف،

وإذامطانمُؼّٕصعمباظواومغؿملابةمسنماظسملؼملةمصإغهم

مُؼؾؽملىمسػملىماظواو.

اظـؽرةمشريم

مادلؼصودة

ػيماظؽملغملّٕةماظيتمُؼعملزملّٓمبؾملامواحّْٓم

م.شريمعضملنٍي

ؼؽملزملبمباظظملؿقةماظصملاػّٕة،مأومباظغمللّٕة،مأوم

مباظؿملاء.

مادلضاف

ػومادْممُغلَبمإىلمادممبضملّٓهم

ؾملّٔهمصزملارمعضملّٕصًة،مأومخمزملَّزمّلامب

ماظؽملّْلؾة.

ؼؽملزملبمباظظملؿقةماظصملاػّٕة،مأومباظغمللّٕة،مأوم

م.،مأومباِّظفباظؿملاء

اظشؾقهم

مبادلضاف

ػومعاماتزمللمبهمذيءمعنممتامم

معضملؽملاه،موظؿملّٗممبسملاف.

ؼؽملزملبمباظظملؿقةماظصملاػّٕة،مأومباظغمللّٕة،مأوم

مباظؿملاء.

 

 أمجلة:

 إعزابُ ىْعُ امليادٚماملجـــــال

                                 
، فنن كاكت ُتعرُف الـؽرة مؼصقدًة، أو غقر مؼصقدٍة بالـظر يف الؼرائـ الؾػظقة، والحالقة لؾجؿؾة( 1)

 الؼرائـ تدلُّ طؾك أهنا مؼصقدة ففل مؼصقدة، وإٓ ففل غقر مؼصقدة.
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مدىمعؾينمسػملىماظسملمميفمحملمغزملٍب.عؽملامَسػمَلممعظملّٕدمزؼُّٓمؼامزؼُدمادُعمربَّك

معؽملادىمعؾينمسػملىماظسملمميفمحملمغزملٍب.مَسػمَلممعظملّٕدمصارؼملاُتمؼامصارؿاُتماصعؾَنمادلعروف

مَسػمَلممعظملّٕدمحمؼملَّٓاِنمؼامحمؿَداِنمذاطَرا
عؽملادىمعؾينمسػملىماِّظفمغؿملابةمسنماظسملؼملةم

ميفمحملمغزملٍب؛مِّغهمعـؽملى.

مَسػمَلممعظملّٕدمحمؼملّٓوَنمؼامحمؿدوَنمذاطروا
مسػملىماظواومغؿملابةمسنماظسملؼملةمعؽملادىمعؾين

ميفمحملمغزملٍب؛مِّغهممجعمعّٔطّٕمدامل.

مرجُلمؼامرجُلماتِقماهلَل
غغملّٕةم

مععملزملودة
معؽملادىمعؾينمسػملىماظسملمميفمحملمغزملٍب.

مصؿؿملاُتمؼامصؿقاُتماجؿفدَن
غغملّٕةم

مععملزملودة
معؽملادىمعؾينمسػملىماظسملمميفمحملمغزملٍب.

مصالحاِنمؼامصالحاِنمازرساماِّرض
غغملّٕةم

مععملزملودة

سػملىماِّظفمغؿملابةمسنماظسملؼملةمعؽملادىمعؾينم

ميفمحملمغزملٍب؛مِّغهمعـؽملى.

معلػملؼملونمؼامعلؾؿونمارجعوامإىلمدؼـؽم
غغملّٕةم

مععملزملودة

عؽملادىمعؾينمسػملىماظواومغؿملابةمسنماظسملؼملةم

ميفمحملمغزملٍب؛مِّغهممجعمعّٔطّٕمدامل.

مراظّؾامؼامراظّؾاماجؿفِد
غغملّٕةمشريم

مععملزملودة
معؽملادىمعؽملزملوبمباظظملؿقةماظصملاػّٕة.

مراظؾاٍتمتأدَّبَنمؼامراظؾاٍت
غغملّٕةمشريم

مععملزملودة

عؽملادىمعؽملزملوبمباظغمللّٕةماظصملاػّٕةمغؿملابةم

مسنماظظملؿقة؛مِّغهممجعمعؤغثمدامل.م

مجمَِّٕعنِيمؼامجمِرَعنِيمخاصاماهلل
غغملّٕةمشريم

مععملزملودة

عؽملادىمعؽملزملوبمباظؿملاءمغؿملابةمسنماظظملؿقة؛م

مِّغهمعـؽملى.

معلػملؼمِلنَيمؼامعلؾِؿنَيمأبشروا
غغملّٕةمشريم

مععملزملودة

سنماظظملؿقة؛ممعؽملادىمعؽملزملوبمباظؿملاءمغؿملابة

مِّغهممجعمعّٔطّٕمدامل.

معؽملادىمعؽملزملوبمباظظملؿقةماظصملاػّٕة.معسملافمراظَبممؼامراظَبماظعؾِممالمتضقعموضؿك

معسملافمصؿؿملاِتممحتفَّنَبماإلدالِمؼامصؿقاِتم
عؽملادىمعؽملزملوبمباظغمللّٕةماظصملاػّٕةمغؿملابةم

مسنماظظملؿقة؛مِّغهممجعمعؤغثمدامل.

معسملافمراِظَؾيممؼامراِظَؾيماظعؾممأبشرا
زملوبمباظؿملاءمغؿملابةمسنماظظملؿقة؛معؽملادىمعؽمل

مِّغهمعـؽملى.
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معسملافمراِظِؾيممؼامراِظِؾيماظعؾممأبشروا
عؽملادىمعؽملزملوبمباظؿملاءمغؿملابةمسنماظظملؿقة؛م

مِّغهممجعمعّٔطّٕمدامل.

معسملافمأبامؼامأبامزؼٍدماتِقماهلَل
عؽملادىمعؽملزملوبمباِّظفمغؿملابةمسنم

ماظظملؿقة؛مِّغهمعنماِّمساءماخلؼمللة.

مممجؿملالمامَخطُّهممتفَّلؼاممجقًؾ
ذؾؿملهم

مبادلسملاف
معؽملادىمعؽملزملوبمباظظملؿقةماظصملاػّٕة.

مّٔاطّٕامعمامدروَدهمتعاَلذاطّرعؼام
ذؾؿملهم

مبادلسملاف
معؽملادىمعؽملزملوبمباظظملؿقةماظصملاػّٕة.

ؼامحاِصَظنِيمظؾؼرآِنمحلّْـام

مأخالضؽؿام
محاِصصمَلنِيم

ذؾؿملهم

مبادلسملاف

عؽملادىمعؽملزملوبمباظؿملاءمغؿملابةمسنماظظملؿقة؛م

مِّغهمعـؽملى.

محملؽمِلنَيممواؼامحملـِنَيمخرّيامالمحتزغ
ذؾؿملهم

مبادلسملاف

عؽملادىمعؽملزملوبمباظؿملاءمغؿملابةمسنماظظملؿقة؛م

مِّغهممجعمعّٔطّٕمدامل.
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 للنيادٚددّل تْضٔحٕ 

م،مأومإحّٓىمأخواتؾملا.«ؼا»ػومادلشملػملوبمإضؾاظهمبذملم تعزٓفُ

م«.ؼا،مواهلؼملّٖة،موأِي،موأؼا،موَػؿمَلا» حزّفُ

 أىْاعُ

مادلـادىممخلةمأغواع:

،مادلسملاف،مواظؽملغملّٕةمشريمادلعملزملودة،موّٕةمادلعملزملودةاظؽملغمل،موادلظملّٕدماظضمَلػملم»

م.«اظرملؾؿملهمبادلسملافو

 إعزابُ

مإذامطانمادلؽملادىمعظملّّٕدا،مأومغغملّٕةمععملزملودةمصإغهمُؼؾؽملىمسػملىمعامُؼّٕصعمبه.

،مأومعسملاصا،مأومذؾؿملؾملامبادلسملافمصإغهمعملزملودةممشريموإذامطانمغغملًّٕةم

مُؼؽملزملبمباظظملؿقة،مأومعامغابمسؽملؾملا.

 حزّفُ إعزاب
المحملمظهمعنماإلسّٕابمإالماهلؼملّٖةمصإغؾملامماظلغملونػملىمحّٕفمغّٓاءمعؾينمس

م.سػملىماظظملؿّّعؾؽملؿملةم
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 الرابعالتدريب 
 ًِّ ًِّ ّ، امليادىع  ، ّأعسبُ فٔنا ٓلٕ:ىْعُب

 إعزابُ ىْعُ امليادٚماجلنل٘

ممممؼامبؽرماذؽرمربَّك

ممممؼامػـداُتماصعؾَنماخلري

ممممؼامزؼداِنماحػظاماظؼرآن

ممممؼامساعُلمأتؼنمسؿؾكم

مممماُتمحتفَّنبؼامبـ

ؼامعلؾؿونمحاصظوامسؾىم

ماظصالة
ممم

ممممؼامصالّحامازرعماِّرض

ممممؼامساصقاٍتمُتنَبمإىلماهلل

ممممؼامرجَؾنِيمالمتؾؿدسا

ممممؼامراظَبماظعؾِممذاطرمدرودك

ؼامراِظِؾيماظعؾممتدرَّجاميفم

ماظعؾم
ممم

ممممؼامسؾدماهلِلمتعاَل

ؼامساظقامصوتهماخػضم

مصوتك
ممم

مممممخرّيامأبشرواؼامصاسؾني

 

 اخلامسالتدريب 
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 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. ما هق الؿـادى، وما هل حروفف؟ -1

ح ذلؽ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. -1  أكقاع الؿـَاَدى خؿسٌة. وضِّ

 

 السادسالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 يا شجاًطا ٓ تستسؾؿ.  -1

 اتحدوا.يا معشر العرِب  -1

 يا كاشَر العؾؿ أبشر. -3
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 :الجاىٕ ّالعغزٌّاليُْع 

 حزّف اجلزِّ
 

 أربع مسائل:وفيُ 
 .؟ٌا يه خصوف اجلص  املضأل٘ األّىل:
، ، والباءُ ك، ويف، وُربَّ ؾَ ، وطَ ـْ مِـ، وإلك، وطَ »:يهأربعة طشر، و حروف الجر

 .«، والباُء، والتاءُ ، وهل: القاوُ َسؿِ الؼَ  وحروُف  ،ُمْذ، وُمـذُ و، ، والالمُ والؽاُف 

 ٌا إقصاب خصوف اجلص، واالظً اذلي ةكسْا؟املضأل٘ الجاىٔ٘:
 حرَف جرٍّ مبـقًا ٓ محؾ لف مـ اإلطراب. ُتعسب:سسٚف ادتس 

إذا كان مػرًدا، أو جؿع  الؽسرةـباسًؿا مجروًرا  املرنٛز بعدٖا ُٜعسب:االضِ ٚ

إذا  القاءإذا كان مؿـقًطا مـ الصرِف، وبـ لػتحةِ اوبـ، اتؽسقر، أو جؿع ممكث سالؿً 

 .، أو مـ إسؿاء الخؿسةاكان مثـك، أو جؿع مذكر سالؿً 

 أمجلة:

ماملجال
حزف 

 اجلز
 إعزاب االصه املذكْر بعدِ إعزاب حزف اجلز

مِعنمداصُّٕتمِعنمعغملََّة

ماظلغملونحّٕفمعؾينمسػملىم

مالمحملمظهمعنماإلسّٕاب

ادممجمّٕورمباظظملؿقةممعؽَة:

ةمغؿملابةمسنماظغمللّٕة؛ماظصملاػّٕ

مِّغهمممؽملوعمعنماظزملّٕف.

مإىلمرجضملُتمإىلماظرملؿملكني
ماظلغملونحّٕفمعؾينمسػملىم

مالمحملمظهمعنماإلسّٕاب

ادممجمّٕورمباظؿملاءمماظشقكني:

مغؿملابةمسنماظغمللّٕة؛مِّغهمعـؽملى.

                                 
 فعؾ، أو كان آسؿ الذي بعده مرفقطا ففؿا اسؿاِن.« ـذُ م»أو « ُمذْ »إذا وقع بعد ( 1)
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مسنمرضيماهللمسنماظزملقابِة
ماظلغملونحّٕفمعؾينمسػملىم

مالمحملمظهمعنماإلسّٕاب

ادممجمّٕورمماظصقابة:

مّٕة.باظغمللّٕةماظصملاػ

مسػملىمجػمللُتمسػملىمادلغملؿِب
ماظلغملونحّٕفمعؾينمسػملىم

مالمحملمظهمعنماإلسّٕاب

:مادممجمّٕورمباظغمللّٕةمادلؽؿب

ماظصملاػّٕة.

وضضملتماظغملؿابميفم

مادلغملؿؾِة
ميف

ماظلغملونحّٕفمعؾينمسػملىم

مالمحملمظهمعنماإلسّٕاب

ادممجمّٕورمباظغمللّٕةمم:ادلؽؿؾة

ماظصملاػّٕة.

مُربَّمُربَّمعؾملؼملػملنَيمؼؽملفقون

المحّٕفمعؾينمسػملىماظظملؿّّم

محملمظهمعنماإلسّٕاب

ادممجمّٕورمباظؿملاءممعفؿؾني:

غؿملابةمسنماظغمللّٕة؛مِّغهممجعم

معّٔطّٕمدامل.

عّٕرُتمبظملؿؿملاٍتم

محمفؾاٍت
ماظؾاء

حّٕفمعؾينمسػملىماظغمللّٕم

مالمحملمظهمعنماإلسّٕاب

ادممجمّٕورمباظغمللّٕةممصؿقات:

ماظصملاػّٕة.

ماظغملافمأغؿؼملامطاظؾقِّٕ
حّٕفمعؾينمسػملىماظظملؿّّمالم

محملمظهمعنماإلسّٕاب

ممجمّٕورمباظغمللّٕةمادماظؾقر:

ماظصملاػّٕة.

ماظالمماظؾؿملُتمظػملوارثني

حّٕفمعؾينمسػملىماظغمللّٕم

مالمحملمظهمعنماإلسّٕاب

ادممجمّٕورمباظؿملاءمماظوارثني:

غؿملابةمسنماظغمللّٕة؛مِّغهممجعم

معّٔطّٕمدامل.

مُعِّٔمعامذاطُّٕتمعِّٔمأدؾوسنِي
ماظلغملونحّٕفمعؾينمسػملىم

مالمحملمظهمعنماإلسّٕاب

ادممجمّٕورمباظؿملاءممأدؾوسنِي:

منماظغمللّٕة؛مِّغهمعـؽملى.غؿملابةمس

معؽملُّٔمعامحسملُّٕتمعؽملُّٔمؼوٍم
حّٕفمعؾينمسػملىماظسملممالم

محملمظهمعنماإلسّٕاب

ادممجمّٕورمباظغمللّٕةمم:ؼوم

ماظصملاػّٕة.

مواوماظعمَللِممواهللمِّجؿؾمِلَّٓنَّ
حّٕفمعؾينمسػملىماظظملؿّّمالم

محملمظهمعنماإلسّٕاب

اجلالظةمادممجمّٕورممادمماهلل:

مباظغمللّٕةماظصملاػّٕة.

مظعمَللِمباءمامباهلِلمظؿأُطػملنَّ
حّٕفمعؾينمسػملىماظغمللّٕم

مالمحملمظهمعنماإلسّٕاب

اجلالظةمادممجمّٕورممادمماهلل:

مباظغمللّٕةماظصملاػّٕة.

اجلالظةمادممجمّٕورممادمماهلل:حّٕفمعؾينمسػملىماظظملؿّّمالممتاءماظعمَللِممتاهلِلمِّذػنبَّ
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مباظغمللّٕةماظصملاػّٕة.محملمظهمعنماإلسّٕاب

 

 ٌرال ىلع ٌا حلٔل. ٌكاين خصوف اجلص ٌف ذنصةكظ اذنص املضأل٘ الجالج٘:
 مجال معياِماحلزف

مداصُّٕتمعنمعغملََّةماالبؿّٓاءمِعن

مرجضملُتمإىلماظؾؿملِتماالغؿؾملاءمإىل

مرضيماهللمسنماظزملقابِةماجملاوزةمِنَس

مجػمللُتمسػملىماظغملّٕديماظضملػملومىَؾَس

موضضملتماظغملؿابميفمادلغملؿؾةماظصملّٕصؿملةميف

مربَّمعؾملؼملٍلمؼؽملفّّماظؿعملػملؿملل،مأوماظؿغملـريمُربَّ

معّٕرُتمبّٖؼٍّٓماظؿضملّٓؼةماظؾاء

مأغتمطاظؾقِّٕماظؿرملؾؿملهماظؽاف

ماظؾؿملُتمظضملؼملٍّٕومادلػملغمِلؿملَّةماظالم

م«يف»أوم«مِعن»عضملؽملىممُعِذ
معامذاطُّٕتمعِّٔمأدؾوٍع،مأيمِعِن

معامذاطُّٕتمُعِّٔمؼوِعؽملا،مأيميف

م«يف»أوم«مِعن»عضملؽملىممُعـُذ
معامحسملُّٕتمعؽملُّٔمؼوٍم،مأيمِعِن

مجؽُتمعؽملُّٔمؼوِعؽملا،مأيميف

مواهللمِّجؿؾمِلَّٓنَّماظعمَلَلممواوماظَؼَلِم

مباهلِلمظؿأُطػملنَّماظعمَلَلممباُءماظَؼَلِم

متاهللمِّذػنبَّماظعمَلَلممتاُءماظَؼَلِم

 

 

 



املختصر يف الهحو    257 

 . وعح ذلم ٌف ذنص ٌرال ىلع ٌا حلٔل.خصوف اجلص  كعٍاناملضأل٘ الزابع٘:
 تٓكطِ سسٚف ادتس قطُني، ُٖٚا:

مِـ، إلك، » :ثؿاكقةحروف تجرُّ آسؿ الظاهر، والضؿقر، وهل  :ايكطِ األٍٚ

 «.، وباء الَؼَسؿطـ، طؾك، يف، الباء، الالم

 ضؿقًرا مبـقًا يف محؾ جر اسؿ مجرور. وُيعرب الضؿقر:

، الؽاف، واو » :حروف تجر آسؿ الظاهر فؼط، وهل ستة ايكطِ ايجاْٞ: ُربَّ

 «.الَؼَسؿ، تاء الَؼَسؿ، ُمْذ، ُمـذُ 

 أمجل٘:

 خْلُ علٙ الضنريمجال د مجال دخْلُ علٙ االصه العاٍزماحلزف

ماحمللؽملونمؽمعـماظؼاػرِةجؽُتمعنممِعن

مفمإظقذػؾُتممادللفِدذػؾُتمإىلممإىل

مؽمسـمظؽملّٔػنبَّماظصقابِةرضيماهللمسنممِنَس

مفاسؾقصضمِلَّٓممادلـرِبصضمِلُّٓتمسػملىممىَؾَس

مفمصقدخلمماظؾقِتدخػملُتميفمميف

م-م-محاضّْٕشائٍبمربَّممُربَّ

مفمبعّٕرُتممبؽٍرذملعّٕرُتمبماظؾاء

م-م-ميفماظغملِّٕممأمحَدطحمؼملّٓممؽافاظ

مفمـظاظغملؿابممبراػقَمإلاظغملؿاُبمماظالم

م-م-مأعِسعامتغملػملؼملُتمعِّٔممُعِذ

م-م-ماظقومجؽُتمعؽملُّٔممُعـُذ

م-م-مِّرػملنبَّماظضملػملَمماهلِلومواوماظَؼَلِم

مُِّطَّٕعنَّماجملؿؾملّٓمَكبمظؿفؿؾملِّٓماهلِلبمباُءماظَؼَلِم
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م-م-مظؽمُلغملَّٕعنَّمضؿملوصؽملاماهلِلتمتاُءماظَؼَلِم
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 حلزّف اجلزددّل تْضٔحٕ 

 أسقضامَا

مضلؿان:أربعةمسشرمحرصا،موػيمحروفماجلرّْم

حّٕوفمجتُّّٕماالدمماظصملاػّٕ،مواظسملؼملري،موػيممثاغؿملة:مماظؼلمماِّول:

م«.ِعن،مإىل،مسن،مسػملى،ميف،ماظؾاء،ماظالم،موباءماظعمَلَلم»

مُربَّ،»حّٕوفمجتّٕماالدمماظصملاػّٕمصعملط،موػيمدؿة:مماظؼلمماظـاغي:

م«.اظغملاف،مواوماظعمَلَلم،متاءماظعمَلَلم،مُعِّٔ،مُعؽملُّٔ

محَّٕفمجّٕدملمعؾؽملؿمّلامالمحملمظهمعنماإلسّٕاب.متعربممجقعا: إعزابَا

إعزاب االصه 

 املذكْر بعدٍا

امّسامجمّٕوّرامبذملاظغمللّٕةمإذامطانمعظملّّٕدا،مأوممُؼعربماالدمماظظاػر:

نمإذامطانمممؽملوّسامعم،موبذملاظظملؿقِةامجعمتغمللري،مأوممجعمعؤغثمدادًل

مم.ااظؿملاءمإذامطانمعـؽملى،مأوممجعمعّٔطّٕمدادًلاظزملِّٕف،موب

مضؼملرّيامعؾؽملؿمّلاميفمحملمجّٕمادممجمّٕور.موُؼعربماظضؿري:
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 ، ثه اضبطُ بالػكل:امسا مياضباضع يف املكاٌ اخلالٕ ميادى 

 مررُت بـ .......... -7 .سافرُت مـ ..... إلك ..... -1

. -5 دُت طؾك .........صعِ  -1  و ........ ٕجتفدنَّ

 .دخؾت يف ....... -4 ابتعد طـ ........ -3

 

 الثانيالتدريب 
 :حسف دسٍّ مياضّباضع يف املكاٌ اخلالٕ 

 ...... ضارةٍ كافعة. -7 .كـ رحقؿا ..... والديؽ -1

 أقسؿ .... اهلل أكـا مـصقرون. -5 جؾسُت ...... الؽرسل. -1

 حضرُت ..... الؾقؾة. -4 ...... الؿسجد.جئُت . -3

 

 الثالثالتدريب 
 ًِّ  ، ّأعسبُ فٔنا ٓلٕ:االضه اجملسّزع

 إعزابُ االصه اجملزّرماجلنل٘

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )

م(  ڃ چ چ

مم
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 الرابعالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

؟. ما هل حروُف  -1  مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. الجرِّ

 وآسؿ الذي بعدها؟ مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل. حروف الجر، ما إطراُب  -1

 اذكر بعض معاين حروف الجر مع ذكر مثال طؾك ما تؼقل. -3

ح ذلؽ تـؼسؿ حروف الجر قسؿقـ -7  مع ذكر أمثؾة طؾك ما تؼقل.. وضِّ

 

 السادسالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

 اجؾْس طؾك الحصقر.  -1

 رضل اهلل طـفؿ. -1

 ك الؿديـِة.سافرُت مـ مؽَة إل -3
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 :الجالح ّالعغزٌّاليُْع 

 إلُٔ املضاف
 

 :مسألتاٌوفيُ 
 وٌا إقصاةّ؟ْٔ املغاُف إحلّ، ٌا املضأل٘ األّىل:
 ف.هق آسؿ الؿجرور الذي ُيـسُب إلك اسؿ قبؾَ  الؿضاف إلقه:

 إذا كان مػرًدا، أو جؿع تؽسقر، أو جؿع الؽسرةـبمضافا إلقف مجروًرا  وُيعرُب:

إذا كان مثـك، أو جؿع  القاءإذا كان مؿـقًطا مـ الصرِف، وبـ الػتحةِ وبـ، اممكث سالؿً 

 .ا، أو مـ إسؿاء الخؿسةمذكر سالؿً 

ٔاع اإلعافث يف املغاف إحلّ؟املضأل٘ الجاىٔ٘:  ٌا يه أُ
 :أْٛاع اإلضاف١ يف املطاف إيٝ٘ ثالث١

جزًءا، أو كاَن الؿضاُف  إذا «:ِمن  »أن تؽون اإلضافة فقه بؿعـى  األٍٚ: ايٓٛع

  بعًضا مـ الؿضاف إلقف.

إذا كان الؿضاف إلقف ضرًفا  «:يف»أن تؽون اإلضافة فقه بؿعـى  ايجاْٞ: ايٓٛع

 لؾؿضاِف.

جزًءا إذا لؿ يؽـ الؿضاف  «:الالم»فقه بؿعـى أن تؽون اإلضافة  ايجايح: ايٓٛع

.ؾؿضافضرفا لالؿضاف إلقف ولؿ يؽـ مـ الؿضاف إلقف، 

                                 
 الالم لفا ثالثة معاٍن: ( 1)

 الؿال لزيد، أي الؿال مؾؽ لزيد.مثؾ:  ،إذا وقعْت بقـ ذاتقـ إحداهؿا تؿؾؽ الؿعـى األول: الِؿؾُك:

الحصقر ، مثؾ: حصقر لؾؿسجد، أي ٓ مؾؽ ٕحدهؿاإذا وقعْت بقـ ذاتقـ  الؿعـى الثاين: االختصاص:

 مختص بالؿسجد.
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 ل٘:أمج

 ىْع اإلضاف٘ املضاف إلُٔ املضافماملجال

محّٓؼٍّٓمباُبمباُبمحدؼٍد
مباْبمعنمحّٓؼٍّٓ.واظؿعملّٓؼّٕ:م،م«ِعن»اإلضاصةممبضملؽملىم

مصإنماظؾابمبضملضماحلّٓؼّٓ،موجّْٖءمعؽمله.

محّٕؼٍّٕمثوُبمثوُبمحرؼٍر
مثوْبمعنمحّٕؼّٕ.واظؿعملّٓؼّٕ:م،م«ِعن»اإلضاصةممبضملؽملىم

مصإنماظـوبمبضملضماحلّٕؼّٕ،موجّْٖءمعؽمله.

مذػٍبمخامُتمخامُتمذػٍب
مخامْتمعنمذػب،واظؿعملّٓؼّٕ:م،م«ِعن»اإلضاصةممبضملؽملىم

مصإنَّماخلامتمبضملضماظّٔػب،موجّٖءمعؽمله.

ماظصملؾملريِةمحُّّٕمحرُّماظظفريِة
محّّّٕميفماظصملؾملرية؛واظؿعملّٓؼّٕ:م،م«يف»اإلضاصةممبضملؽملىم

م،مووضتمظه.صإنماظصملؾملريةمزّٕفمظػملقّّْٕ

ماظػملؿمللمبُّٕدمبرُدماظؾقل
ميفماظػملؿملل؛مبّْٕدواظؿعملّٓؼّٕ:م،م«يف»اإلضاصةممبضملؽملىم

م،مووضتمظه.صإنماظػملؿمللمزّْٕفمظػملربد

ماظظملفِّٕمسؼمللماظػفِرمسؿُل
يفماظظملفّٕ؛مصإنممسؼملْلواظؿعملّٓؼّٕ:م،م«يف»اإلضاصةممبضملؽملىم

م.ظػملضملؼملل،مووضتمظهزّْٕفمماظظملفَّٕ

 زؼٍّٓ طؿاُب طؿاُبمزؼٍد
طؿاْبمظّٖؼٍّٓ؛مصإنمواظؿعملّٓؼّٕ:م،م«اظالم»اإلضاصةممبضملؽملىم

مظّٖؼّٓ.معػملٌكماظغملؿاَب

مادللفّٓماددفَّمادللفدمدفَّاُد
دفاْدمظػملؼمللفّٓ،مواظؿعملّٓؼّٕ:م،م«اظالم»اإلضاصةممبضملؽملىم

مظػملؼمللفّٓ.مخمؿصّّماظلفاَدصإنم

ماهللممحّٓممحُدماهلل
محّْٓمهلل،مصإنمواظؿعملّٓؼّٕ:م،م«اظالم»اإلضاصةممبضملؽملىم

مهلل.ماحلؼملّٓمعلَؿَققّّ

 

   
 

                                 
 وذات، مثؾ: الحؿد هلل، أي الحؿد ُمستَحؼ هلل تعالك.إذا وقعت بقـ معـك،  الؿعـى الثالث: االستحؼاق:
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 للنضاف إلُٔددّل تْضٔحٕ 

 .ٖٛ االضِ اجملسٚز ايرٟ ُٜٓطُب إىل اضِ قبّٔ٘ تعزٓفُ

 إعزابُ

إذا نإ َفسّدا، أٚ مجع  يهطس٠ابـ َطاف إيٝ٘ زتسْٚز

إذا نإ  فتش١ِايبـ، ٚاتهطري، أٚ مجع َؤْح ضاملّٗ

إذا نإ َج٢ٓ، أٚ مجع  ايٝا٤ممّٓٛعا َٔ ايصسِف، ٚبـ

 .اَرنس ضاملّٗ

 أىْاع اإلضاف٘

 أْٛاع اإلضاف١ يف املطاف إيٝ٘ ثالث١:

ِٔ» إٔ تهٕٛ اإلضاف١ فٝ٘ مبع٢ٓ ايٓٛع األٍٚ: إذا «: َِ

َٕ املطاُف دص٤ّا، أٚ بعّطا َٔ املطاف إيٝ٘.  نا

 باب سدٜد. َجٌ:

إذا «: يف»إٔ تهٕٛ اإلضاف١ فٝ٘ مبع٢ٓ  ايٓٛع ايجاْٞ:

 نإ املطاف إيٝ٘ ظسفّٗا يًُطاِف.

 َهس ايًٌٝ. َجٌ:

إذا «: ايالّ»إٔ تهٕٛ اإلضاف١ فٝ٘ مبع٢ٓ  ايٓٛع ايجايح:

٘، ٚمل ٜهٔ مل ٜهٔ املطاف دص٤ّا َٔ املطاف إيٝ

 املطاف إيٝ٘ ظسفا يًُطاف.

 نتاب شٜد. َجٌ:
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 تدريبات
 
 

 التدريب األول
 مياضبا، ثه اضبطُ بالػكل: مضاًفاضع يف املكاٌ اخلالٕ 

 أكرمُت ...... الؿسابؼِة. -7 سؿعت ...... إسد. -1

 أغؾؼُت ..... الؿسجد. -5 رأيت ..... الحديؼة. -1

 أكؾُت ........ الطعاِم. -4 درسة.جاء ...... الؿ -3

 

 الثانيالتدريب 
 مياضّبا: مضافا إلُٔضع يف املكاٌ اخلالٕ 

 اشرتيت كتاب ....... -7 غسؾُت ثقَب ...... -1

 كعؿة ...... أفضؾ كعؿة. -5 يا طبد ..... افعؾ الخقر. -1

 صدقة ...... أجرها طظقٌؿ. -4 باب ..... مػتقح دائًؿا. -3

 

 لثالثاالتدريب 
 ًِّ ًِّ ىْع اإلضافة، املضاف، ّاملضاف إلُٔع  فٔنا ٓلٕ: ّب

 ىْع اإلضاف٘ املضاف إلُٔ املضافماجلنل٘

ممممرأؼُتمثوَبمَطؿَّاٍن

مممماذرتؼُتمخامَتمصضٍة

مممماذؿؽقُتمبرَدماظشؿاِء
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ممممالمتدعمذطرماهلل

ممممشلؾُتمبابمادللفِد

ممممطالمماهللمحؼقؼي

ممممحاردوماظؼصرمعـؿؾفون

 

 

 الرابعالتدريب 
 أدب عً األضئلة اآلتٔة:

 مع ذكر مثالقـ طؾك ما تؼقل. ما هق الؿضاُف إلقف، وما إطرابف؟ -1

ح ذلؽ مع ذكر أمثؾة طؾك ما أكقاع اإلضافة يف الؿضاف إلقف ثالثة -1 . وضِّ

 تؼقل.

 

 اخلامسالتدريب 
 أعسب اجلنل اآلتٔة:

1-   
ِ
 .إلك الؿسجدِ  ذهَب طبُد اهلل

 .، والػؼفدراسَة الـحقِ  أحُب  -1

 حديؼة البقِت واسعٌة. -3

 طؾؿ الـحِق سفٌؾ. -7
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 الفَرس
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 الفَرس
 
 

 ٌلسٌث
 التمهيد

 الفصل األول: مبادئ عله اليحو
 «حكصيفّ»قيً اجلدٔ  خس ٍٚ:املبدأ األ

 قيً اجلدٔ مٔعٔع املبدأ ايجاْٞ:
 يً قيً اجلدٔاثلٍصة املصجٔة ٌَ حك املبدأ ايجايح:
 قيً اجلدٔ ثنعت املبدأ ايسابع:

 فغو قيً اجلدٔ املبدأ ارتاَظ:

 واعف قيً اجلدٔ املبدأ ايطادع:

 قيً اجلدٔ اظً املبدأ ايطابع:

 قيً اجلدٔ اظخٍساد املبدأ ايجأَ:

 يف حكيً، وحكييً قيً اجلدٔخكً الشارع  املبدأ ايتاضع:

 معائو قيً اجلدٔ املبدأ ايعاغس:
 حسريتات

 لفصل الجاىي: أٍنية دراسة عله اليحوا

 الباب األول: الكالم

 تعزٓف الكالو الفصل األّل:

 ٌا ْٔ الالكم قِس اجلدٔيني؟ املطأي١ األٚىل:
 كس يتكب الالكم ٌَ لكٍخني إخساٍْا ؿاْصة، واألرصى معتتة فا٥د٠:
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 ْو اللكٍث الٔاخسة تعىم الكٌا قِس اجلدٔيني؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:
 يح ليالكم اجلَّدٔيجسول حٔعي

 أٌريث اعٌث ىلع الالكم اجلدٔي، والالكم غري اجلدٔي
 حسريتات

 أىْاع الكلن٘ :الفصل الجاىٕ

 ٌا يه أُٔاع اللكٍث؟ املطأي١ األٚىل:
 ٌا ْٔ االظً؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:

 فا٥د٠ 

 ٌا ْٔ اىفكو؟ املطأي١ ايجايج١:
 ٌا ْٔ احلصف؟ املطأي١ ايسابع١:

 للكٍثجسول حٔعييح ألُٔاع ا
 حسريتات

 أىْاع الفعل :الفصل الجالح

 ٌا يه أُٔاع اىفكو؟ املطأي١ األٚىل:
 اىفكو املايض قص ف املطأي١ ايجا١ْٝ:
 اىفكو املغارعقص ف املطأي١ ايجايج١: 

 «أُيج»الةس أن يتسأ اىفكو املغارع حبصف ٌَ خصوف لكٍث  فا٥د٠:
 فكو األمصقص ف  املطأي١ ايسابع١:

 ام اىفكوجسول حٔعييح ألكع
 حسريتات

 عالمات االصه، ّالفعل، ّاحلزف :الفصل الزابع

 نيف يُكصُف االظً؟ املطأي١ األٚىل:
 اىكالٌث األوىل/ درٔل األىف والالم
 اىكالٌث اثلاُيث/ درٔل خصوف اجلص
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 اىكالٌث اثلاثلث/ اجلساء
 اىكالٌث الصاةكث/ اتلِٔيَ 

 اىكالٌث اخلامعث/ اجلصي ةاإلعافث
 نيف يُكصُف اىفكُو؟ ١ٝ:املطأي١ ايجاْ

 «كس»اىكالٌث األوىل/ 
 «العني»اىكالٌث اثلاُيث/ 
 «ظٔف»اىكالٌث اثلاثلث/ 

 «حاء اتلأُيد العانِث»اىكالٌث الصاةكث/  
الىث ىلع اىؽيب   اىكالٌث اخلامعث/ ادلَّ

 أكعام قالٌات األفكال/ فا٥د٠:
 نيف يُكصُف احلصُف؟ املطأي١ ايجايج١:

 الظً، واىفكو، واحلصفجسول حٔعييح ىكالٌات ا
 حسريتات

 الفصل اخلامط: اليكزٗ، ّاملعزف٘

 اليكزٗ :املبحح األّل

 ٌا يه اجلهصة؟ املطأي١ األٚىل:
ًَ حُكصُف اجلهصُة؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:  ة

 أٌريث
 جسول حٔعييح ليِهصة

 املعزف٘ :املبحح الجاىٕ

 ٌا يه املكصفث، وٌا يه أكعآٌا؟
 اىلعً األول/ الغٍائص

 اين/ األقالماىلعً اثل
 اىلعً اثلاىد/ أظٍاء اإلشارة
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 اىلعً الصاةف/ األظٍاء املٔضٔىث
 اىلعً اخلامط/ امللتن ةاألىف والالم

 اىلعً العادس/ ٌا أعيف إىل واخس ٌَ األكعام اخلٍعث العاةلث
 جسول حٔعييح ليٍكصفث

 حسريتات
 الباب الثاني: البهاء واإلعراب

 ابتعزٓف البياٛ ّاإلعز :الفصل األّل

 قص ف ابلِاَء  املطأي١ األٚىل:
 اللكٍات املتجيث
 ٌا يه األظٍاء املتجيث؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:
 قص ف اإلقصاَب  املطأي١ ايجايج١:

 أكعام أخٔال اإلقصاب
 اللكٍات املكَصبُث 

ا، وكس يكٔن حلسيصا فا٥د٠: ـً  اإلقصاب كس يكٔن ىف
 حكصيف اإلقصاب اليفـي

 حكصيف اإلقصاب اتللسيصي
 ع اإلقصاب اتللسيصيأُٔا

 ةني ابلِاء، واإلقصاب ٌلارُث
 ةني اإلقصاب اليفـي، واإلقصاب اتللسيصي ٌلارُث

 حسريتات
 أحْال الِبيـــاٛ الفصل الجاىٕ:

 ٌا يه أخٔال ةِاء األظٍاء؟ املطأي١ األٚىل:
 أحْال بياٛ الفعل املاضٕ

 ٌا يه أخٔال ةِاء اىفكو املايض؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:
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 فعل األمزأحْال بياٛ 

 ٌا يه أخٔال ةِاء فكو األمص؟ املطأي١ ايجايج١:
 اىفكو الطديح اآلرص

 أحْال بياٛ الفعل املضارع

ٔال ةِاء اىفكو املغارع؟ املطأي١ ايسابع١:  ٌا يه أخ
 فّأحْال بياٛ احلز

ٔال ةِاء احلص املطأي١ ارتاَط١:  ف؟وٌا يه أخ
 جسول حٔعييح ألخٔال ابلِاء

 حسريتات
 أحْال اإلعزاب الفصل الجالح: 

 أحْال إعزاب الفعل املضارع املبحح األّل:

 ٌا يه أخٔال إقصاب اىفكو املغارع؟ املطأي١ األٚىل:
ًَ يُصفُف اىفكو املغارع؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:  ة

 ىصب الفعل املضارع

ًَ يَُِطُب اىفكو املغارع؟ املطأي١ ايجايج١:  ة
 أدوات ُطِب اىفكو املغارع

 أدوات ُطِب اىفكو املغارع؟ ٌا يه املطأي١ ايسابع١:
 ُاضتًث؟« يك»ٌىت حكٔن  فائسة/
 ُاضتًث؟« إَِذنْ »ٌىت حكٔن  فائسة/
ٔد»ٌىت حكٔن  فائسة/  ُاضتًث؟« الم اجلد

 جسول حٔعييح ألكعام أدوات اجلطب
 دشو الفعل املضارع

ًَ جُيْضُم اىفكو املغارع؟ املطأي١ ارتاَط١:  ة
 أدوات جضم اىفكو املغارع
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 ٌا يه أدوات جضم اىفكو املغارع؟ ض١:املطأي١ ايطاد
 جسول حٔعييح ىكالٌات اىفكو املغارع

 جسول حٔعييح ألكعام أدوات اجلضم
 جسول حٔعييح لألفكال اخلٍعث

 حسريتات
 املبحح الجاىٕ: أحْال إعزاب األمساٛ

 أحْال إعزاب األمساٛ الفزع األّل:

 ٌا يه أخٔال إقصاب األظٍاء؟ املطأي١ األٚىل:
 ٛرفع األمسا

ًَ حُصفُف األظٍاُء؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:  ة
 اىكالٌث األوىل/ الغٍث

 االظً املفصدحكصيف 
 مجف اتلهعري حكصيف
 مجف املؤُد العالً حكصيف
 إذا اكُج األىف، أو اتلاء غرَي زائسة  فا٥د٠:

 حسريتات
 الٔاواىكالٌث اثلاُيث/ 

 العالً املشنصمجف  حكصيف
 األظٍاء اخلٍعث

 اخلٍعث رشوط األظٍاء فا٥د٠:
 حسريتات

 األىفاىكالٌث اثلاثلث/ 
 حكصيف املرىن

 حسريتات



املختصر يف الهحو    284 

 ىصب األمساٛ

ًَ حَُِطُب األظٍاُء؟ املطأي١ ايجايج١:  ة
 اىفخدثاىكالٌث األوىل/ 

 حسريتات
 األىفاىكالٌث اثلاُيث/ 

 حسريتات
 الهّسةاىكالٌث اثلاثلث/ 

 حسريتات
 احلاءاىكالٌث الصاةكث/ 

 حسريتات
 دز األمساٛ

ًَ ُُتصي األظٍاُء؟ يسابع١:املطأي١ ا  ة
 الهّسة اىكالٌث األوىل/ 

 حسريتات
 احلاء اىكالٌث اثلاُيث/ 

 حسريتات
 اىفخدث اىكالٌث اثلاثلث/ 

 املنيْع مً الصزف

 أكعام املٍِٔع ٌَ الصف ص:1فا٥د٠ ط
 رشوط جص  املٍِٔع ٌَ الصف ةاىفخدث ص:2فا٥د٠ ط

 جسول حٔعييح ىكالٌات إقصاب األظٍاء
 عييح ليكالٌات األضييث، واىفصقيثجسول حٔ
 حسريتات

 أىْاع األمساٛ املعزب٘ الفزع الجاىٕ:
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 املبتدأ، ّاخلرب :اليُْع األّل

 
 قص ف املتخسأ، واخلربَ  املطأي١ األٚىل:
 ٌا يُشتط يف املتخسأ، واخلرب؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:

 أكعام املتخسأ
 ٌا يه أكعام املتخسأ؟ املطأي١ ايجايج١:

 أكعام اخلرب
 ٌا يه أكعاُم اخلرب؟ املطأي١ ايسابع١:

 إذا اكن اخلرب مجيث فا٥د٠:
 جسول حٔعييح ليٍتخسأ، واخلرب

 حسريتات
 الفاعل :اليُْع الجاىٕ

 قص ف اىفاقَو  املطأي١ األٚىل:
 أكعام اىفاقو

 ٌا يه أكعاُم اىفاقِو؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:
 جسول حٔعييح ليفاقو

 حسريتات
 لىاٜب الفاع :اليُْع الجالح

 قص ف ُائَب اىفاقوِ  املطأي١ األٚىل:
 ٌاذا حيسُث ليفكو إذا ُخِشف فاقيّ؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:

ظَِس اىفكُو إىل املفكِٔل، فيّ خاالن/
ُ
 إذا ُخِشَف اىفاقُو، وأ

 أٌريث
 أكعام ُائب اىفاقو

 ٌا يه أكعاُم ُائِب اىفاقِو؟ املطأي١ ايجايج١:
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 جسول حٔعييح جلائب اىفاقو
 هيفيث ةِاء اىفكو ليٍجٓٔلجسول حٔعييح ل

 حسريتات
 املفعْل بُ :اليُْع الزابع

 قص ف املفكَٔل ةّ املطأي١ األٚىل:
 أكعام املفكٔل ةّ

 ٌا يه أكعاُم املفكِٔل ةّ؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:
 جسول حٔعييح ليٍفكٔل ةّ

 ٌلارُث ةني اىفاقو، واملفكٔل
 حسريتات

 كاٌ ّأخْاتَا :اليُْع اخلامط
 ٌا قٍُو اكَن، وأرٔاحِٓا؟ املطأي١ األٚىل:

 أٌريث
ا؟ املطأي١ ايجا١ْٝ: َٓ  ٌا يه أرٔاُت اكَن، وٌا إقصاُب

ٔاحٓا ٌَ خيد قٍيٓا  أكعام اكن وأر
 ٌا يه أكعام اكن وأرٔاحٓا ٌَ خيد قٍيُٓا؟ املطأي١ ايجايج١:

ٔاحٓا ٌَ خيد اتلََّصيف  أكعام اكن وأر
 د اتلَّصيُف؟ٌا يه أكعام اكن وأرٔاحٓا ٌَ خي املطأي١ ايسابع١:

 جسول حٔعييح ألكعام اكن وأرٔاحٓا ٌَ خيد اتلَّصيُف 
ْو ضيغث املغارع، وضيغث األمص حكٍالن قٍو ضيغث  املطأي١ ارتاَط١:

 املايض؟
 اكن وأرٔاحٓا جسول حٔعييح ألكعام 

 حسريتات
ٌَّ :اليُْع الضادظ  ّأخْاتَا إ
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، وأرٔاحِٓا؟ املعأىث األوىل/  ٌا قٍُو إِنَّ
 أٌريث

ا؟ عأىث اثلاُيث/امل َٓ ، وٌا إقصاُب  ٌا يه أرٔاُت إنَّ
، وأرٔاحِٓا؟  املعأىث اثلاثلث/  ٌا يه ٌكاين إنَّ

 ٌلارُث ةني اكن وأرٔاحٓا، وإن وأرٔاحٓا
 حسريتات

 اليعت :اليُْع الضابع
 ٌا ْٔ اجلكُج؟ املطأي١ األٚىل:
 ٌا إقصاُب اجلكِج؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:
 كُج املِكَٔت يف حكصيِفّ، وحِهريه؟ْو يتتُف اجل املطأي١ ايجايج١:
؟ املطأي١ ايسابع١: ِّ  ْو يتتُف اجلكُج املِكَٔت يف حشنريهِ، وحأُحر

؟ فا٥د٠: ِّ  ٌىت ال يَتتُف اجلكُج املِكَٔت يف حشنريهِ، وحأُحر
 ْو يتتُف اجلكُج املِكَٔت يف إفصاده، وحثِحخّ، ومجكّ؟ املطأي١ ارتاَط١:

 إفصاده، وحثِحخّ، ومجكّ؟ملِكَٔت يف ٌىت ال يَتتُف اجلكُج ا فا٥د٠:
 جسول حٔعييح ليِكج

 حسريتات
 العطف :اليُْع الجامً

 ٌا ْٔ اىكؽُف؟، وٌا يه خصوفّ؟ املطأي١ األٚىل:
 ٌا يه ٌكاين خصوف اىكؽف؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:
 ٌا يه أراكن مجيث اىكؽف؟، وٌا إقصاب ك ركَ؟ املطأي١ ايجايج١:

 أٌريث
ح املطأي١ ايسابع١:  إقصاب املكؽٔف قييّ ةاألٌريث وع 

 جسول حٔعييح ليكؽف
 حسريتات
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 التْكٔد :اليُْع التاصع
 

 ٌا ْٔ اتلٔكيس؟، وٌا يه أكعاٌّ؟ املطأي١ األٚىل:
 أكعام اتلٔكيس املطأي١ ايجا١ْٝ:
 ٌا إقصاب اتلٔكيس؟ املطأي١ ايجايج١:

 أٌريث
 جسول حٔعييح ليخٔكيس

 حسريتات
 البدل :اليُْع العاعز
 

 ٌا ْٔ ابلسل؟ األٚىل:املطأي١ 
 ٌا إقصاُب ابلسل؟  املطأي١ ايجا١ْٝ:
ًُ ابلسل أربكث أكعام. املطأي١ ايجايج١:  يِلع

ٌث تعىم حٔاةف فائسة/  ْشه األُٔاع األربكث املخلس 
 جسول حٔعييح ليتسل

 جسول حٔعييح ليخٔاةف
 حسريتات

ًَّ ّأخْاتَا :اليُْع احلادٖ عغز  ظ
؟ٌا يه أرٔاُت املطأي١ األٚىل:  ََّ  ؿ
، وأرٔاحِٓا؟ املطأي١ ايجا١ْٝ: ََّ  ٌا قٍُو ؿ

 أٌريث
، وأرٔاحٓا ََّ  جسول حٔعييح ىـ

 حسريتات
 املفعْل املطلق :اليُْع الجاىٕ عغز
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 ٌا ْٔ املفكٔل املؽيق؟ املطأي١ األٚىل:
 ٌا يه أكعام املفكٔل املؽيق؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:

 جسول حٔعييح ليٍفكٔل املؽيق
 حسريتات

 املفعْل ألدلُ :عغزاليُْع الجالح 
 ٌا ْٔ املفكٔل ألجيّ؟

َ»صي املفكٔل ألجيّ ةالالم، أو ٌىت جي فا٥د٠:  ؟«ٌِ
 أٌريث

 جسول حٔعييح ليٍفكٔل ألجيّ
 حسريتات

 املفعْل معُ :اليُْع الزابع عغز
 ٌا ْٔ املفكٔل ٌكّ؟

ٔقني فا٥د٠:  االظً الٔاكف ةكس الٔاو ىلع ُ
 جسول حٔعييح ليٍفكٔل ٌكّ

 حسريتات
 ظزف الشماٌ :اخلامط عغز اليُْع

 قص ف ؿصف الضٌان 
 حلسيصات ؿصف الضٌان

 ٌىت ال يُكصُب ؿصُف الضٌاِن ؿصف زٌان؟ فا٥د٠:
 جسول حٔعييح ىـصف الضٌان

 حسريتات
 ظزف املكاٌ :اليُْع الضادظ عغز

 ؿصف املاكن  حكصيف
َ»إذا ُظتق ؿصُف املاكن ةـدصف اجلص  فا٥د٠: ٌِ» 
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 جسول حٔعييح ىـصف املاكن
 سول حٔعييح ألُٔاع املفاقيو اخلٍعثج

 حسريتات
 احلـــال :اليُْع الضابع عغز

 حكصيف احلال املطأي١ األٚىل:
 ٌا يه رشوط احلال، ورشوط ضاختٓا؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:

 أٌريث
 جسول حٔعييح ليدال

 حسريتات
 التنٔٔش عغز: الجامًاليُْع 

 حكصيف اتلٍيزي املطأي١ األٚىل:
 رشوُط اتلٍيزي؟ٌا  املطأي١ ايجا١ْٝ:
 أكعام اتلٍيزي املطأي١ ايجايج١: 

 ٌىت يأيت اتلٍيزي ٌِطٔبا ةكس األقساد؟ فا٥د٠:
 جسول حٔعييح ليخٍيزي

 ٌلارُث ةني احلال، واتلٍيزي
 حسريتات

 االصتجياٛ اليُْع التاصع عغز:
 ٌا ْٔ االظترِاء؟ املطأي١ األٚىل:
 ٌا يه أُٔاع االظترِاء؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:

 ٌا يه أراكن االظترِاء؟ ايجايج١:املطأي١ 
 أٌريث ىلع األراكن اثلالذث

 ٌا يه أدوات االظترِاء؟ املطأي١ ايسابع١:
 «إال»إقصاب املعترىن ةـ 
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 ؟«إال»ٌا إقصاب املعترىن ةـ  املطأي١ ارتاَط١:
ٔاء، وغري»إقصاب املعترىن ةـ   «ِظٔى، وُظٔى، وَظ

 ؟«غريوَظٔاء، وُظٔى، و، ِظٔى»إقصاب املعترىن ةـ ما  املطأي١ ايطادض١:
 «َقَسا، َراَل، خاَشا»إقصاب املعترىن ةـ 

 ؟«َقَسا، َراَل، خاَشا»ٌا إقصاب املعترىن ةـ  املطأي١ ايطابع١:
 املطسريث؟« ٌا»ةـ  «َقَسا، َراَل، خاَشا»ٌا احلكً إذا ُظتلج  فا٥د٠:

 جسول حٔعييح لالظترِاء
 «إال»املعترىن ةـ جسول حٔعييح إلقصاب 

 «إال»ٔعييح إلقصاب املعترىن ةغري جسول ح
 « قسا، رال، خاشا» جسول حٔعييح إلقصاب 

 حسريتات
 اصه ال اليافٔ٘ للذيط :العغزٌّاليُْع 

 اجلافيث ليججط؟« ال»ٌا ْٔ قٍو  املطأي١ األٚىل:
 ؟«إنَّ »قٍو « ال»ٌا يه رشوط إقٍال  املطأي١ ايجا١ْٝ:
 ؟«ال»ٌا أُٔاع اظً  املطأي١ ايجايج١:

 اجلافيث ليججط «ال»ظً عييح الجسول حٔ
 حسريتات

 احلادٖ ّالعغزٌّ: امليادٚاليُْع 
 ٌا ْٔ املِادى، وٌا يه خصوفّ؟ املطأي١ األٚىل:

 أكعام خصوف اجلساء
 أُٔاع املَِاَدى مخعثٌ  املطأي١ ايجا١ْٝ:

 أٌريث
 جسول حٔعييح ليٍِادى
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 حسريتات
 حزّف اجلزِّ :الجاىٕ ّالعغزٌّاليُْع 

؟. املطأي١ األٚىل:  ٌا يه خصوف اجلص 
 ٌا إقصاب خصوف اجلص، واالظً اذلي ةكسْا؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:

 أٌريث
 اذنص ةكظ ٌكاين خصوف اجلص  /املطأي١ ايجايج١

 خصوف اجلص  كعٍان املطأي١ ايسابع١:
 أٌريث

 جسول حٔعييح حلصوف اجلص
 حسريتات

 املضاف إلُٔ :الجالح ّالعغزٌّاليُْع 
 املغاُف إحلّ، وٌا إقصاةّ؟ٌا ْٔ  املطأي١ األٚىل:
 ٌا يه أُٔاع اإلعافث يف املغاف إحلّ؟ املطأي١ ايجا١ْٝ:

 أٌريث
 جسول حٔعييح ليٍغاف إحلّ

 حسريتات
 ايفٗسع
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]مطبقع مؾحؼا  التقضقحات الجؾقة لؾؿصطؾحات الؽقكقة والشرطقة -29

 [.«فتح الرب الغـي طؾى أصول السـة لإلمام الحؿقدي»بؽتاب 
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